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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 13/2015. (III. 31.) BM rendelete
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében, valamint
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. és 31. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és fővárosi, megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) hatáskörébe tartozó vízügyi, vízvédelmi
hatósági és szakhatósági eljárásokra, valamint az eljáró hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira terjed ki.
2. §

(1) Az eljáró hatóság eljárása során – (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. mellékletben meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) Az elvi vízjogi engedély esetében a díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni.
(3) A vízvezetési szolgalom esetében – amennyiben a szolgalom alapítására vízjogi engedélyezési eljárás során kerül
sor – a díjat a vízjogi eljárás díjához hozzászámítva kell megfizetni.
(4) Szennyvíz előtisztításhoz szükséges, egyedileg tervezett berendezés víziközműbe történő bekötésének
engedélyezése esetében a díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott bruttó létesítési
költsége.
(5) A vízügyi igazgatóságnak, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényben biztosított díjfizetési mentessége
a)
az 1. melléklet 2.1. és 2.9. pontjai,
b)
az 1. melléklet 2.1. és 2.9. pontjaihoz kapcsolódóan az 1., 6–8. pontjai,
c)
az 1. melléklet 3. pontja,
d)
az 1. melléklet 4.2. pontja,
e)
az 1. melléklet 10. pontja,
f)
az a)–e) pontokhoz kapcsolódóan az 1. melléklet 13–15. pontjai
alá tartozó tevékenységekre terjed ki.

3. §

(1) A jogorvoslati eljárás díja – a (2)–(4) bekezdésben foglalt esetek kivételével – az 1. mellékletben meghatározott
díjtétel 50%-a.
(2) Az eljáró hatóság által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa,
használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.
(3) A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért
fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.
(4) Civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás
díja az 1. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a.

4. §

(1) Azokat a hatósági eljárásokat, amelyekben az eljáró hatóság szakhatósági közreműködéséért díjat kell fizetni,
valamint a fizetendő díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Jogorvoslati eljárásban a szakhatósági közreműködésért fizetendő díj a 2. mellékletben meghatározott díjtétel
50%-a.

5. §

(1) A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a 3. mellékletben meghatározott
előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekk) postai úton befizetni.

4421

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 45. szám

(2) A jogorvoslati eljárásért befizetett díjat az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes
iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró hatósághoz.
(3) A díjat – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie,
átutalás esetén egyértelműen beazonosítható módon.
(4) A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem
előterjesztéséhez – az (5) bekezdésben foglalt kivételével – mellékelni kell.
(5) Amennyiben az ügyfél a kérelmét elektronikus úton intézi, a díj megfizetésére az elektronikus közszolgáltatásról és
annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(6) A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát helyettesítő bizonylatot állít ki.
(7) A díj az eljáró hatóság bevétele.
6. §

(1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú hatóság
által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(2) A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni. A visszatérítésről
az első fokon eljárt hatóság gondoskodik.
(3) Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1. és 2. mellékletben meghatározott
összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj
vagy a díjtöbblet visszatérítését. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül
befizetett díjat vagy a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.

7. §		
Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a)
6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,
b)
28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
c)
31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
d)
73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat az elektronikusan kezdeményezett hatósági eljárás díjfizetésének
módjára,
e)
73/A. § (1) és (3)–(4) bekezdésében foglaltakat a hiánypótlásra,
f)
78. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési meghagyás kibocsátására
és a késedelmi pótlék megfizetésére,
g)
82. § (1) bekezdésében foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,
h)
86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében
megfelelően kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és
hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.
8. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell
alkalmazni.
9. §		
Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez
Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások, illetve az igazgatási
szolgáltatási díj mértéke

1.

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások sorszáma

Igazgatási szolgáltatási díj

és megnevezése

mértéke
(Ft)

2.

1. Elvi vízjogi engedély [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §]

60 000

3.

2. Vízjogi létesítési engedély, fennmaradási engedély [72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 3. és 15. §]

4.

2.1. Vízkárelhárítás, vízrendezés, folyó- és tószabályozás (ideértve
a vízkormányzást biztosító zsilipek és duzzasztó művek vízilétesítményeit,
továbbá a tavak, duzzasztóművek, vízkivételt biztosító zsilipek,
kisvízierőművek létesítését, fennmaradását is) – a beruházás bruttó
költségéhez igazodva létesítményenként

5.

a) 0–10 000 000 Ft

200 000

6.

b) 10 000 001–50 000 000 Ft

252 000

7.

c) 50 000 001–100 000 000 Ft

360 000

8.

d) 100 000 000 Ft felett

720 000

9.

2.2. Vízhasználat [Vgtv. 1. számú melléklet 23. pont], kivéve
a 2.3–2.9. pontokban foglalt eseteket

10.

a) 5 m3/nap mennyiségig

40 000

11.

b) 5 m /nap-tól 15 m /nap mennyiségig

50 000

12.

c) 15 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

130 000

13.

d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

160 000

3

3

14.

e) 100 m /nap-tól 1000 m /nap mennyiségig

210 000

15.

f ) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

300 000

16.

g) 5000 m3/nap mennyiség felett

350 000

17.

2.3. Termálvíz-kitermelés

18.

a) 5 m3/nap mennyiségig

19.

b) 5 m /nap-tól 15 m /nap mennyiségig

3

3

3

80 000

3

100 000

20.

c) 15 m /nap-tól 50 m /nap mennyiségig

260 000

21.

d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

320 000

22.

e) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

420 000

3

3

23.

f ) 1000 m /nap-tól 5000 m /nap mennyiségig

600 000

24.

g) 5000 m3/nap mennyiség felett

700 000

25.

2.4. Vízvisszasajtolás

26.

2.4.1. Vízvisszasajtolás önálló eljárásban

27.

a) 5 m3/nap vízmennyiségig

20 000

28.

b) 5 m /nap-tól 15 m /nap vízmennyiségig

30 000

3

3

3

3

29.

c) 15 m /nap-tól 50 m /nap mennyiségig

60 000

30.

d) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

80 000

31.

e) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

100 000

32.

f ) 1000 m /nap-tól 5000 m /nap mennyiségig

150 000

33.

g) 5000 m3/nap mennyiség felett

180 000

3

3

3

3
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34.

2.4.2. Vízkitermeléshez kapcsolódó visszasajtolás

35.

2.5. Öntözési berendezések engedélyezési eljárása, amennyiben azok
engedélyezése a 2.2. pontban meghatározott engedélyezéstől elkülönült
eljárás keretében történik

36.

2.6. Vízellátást (kivéve a 2.2. pont), szennyvízelvezetést és csapadékvízelvezetést szolgáló vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva
létesítményenként

37.

a) 0–50 000 000 Ft

4423

2.4.1. pontban
megállapított díjtételek
50%-a
20 000

100 000

38.

b) 50 000 001–100 000 000 Ft

140 000

39.

c) 100 000 001–500 000 000 Ft

360 000

40.

d) 500 000 001–2 400 000 000 Ft

720 000

41.

e) 2 400 000 000 Ft felett

42.

2.7. Víztisztítást, szennyvíztisztítást, csapadékvíz-tisztítást szolgáló
vízilétesítmények

43.

a) ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező
berendezés esetén

44.

b) Egyedileg tervezett berendezés esetén a beruházás költségéhez
igazodva létesítményenként

45.

ba) 0–100 000 000 Ft

120 000

1 080 000

36 000

46.

bb) 100 000 001–500 000 000 Ft

270 000

47.

bc) 500 000 001–2 400 000 000 Ft

540 000

48.

bd) 2 400 000 000 Ft felett

810 000

49.

2.8. Szennyvíz, illetve csapadékvíz előtisztításhoz szükséges berendezés
engedélyezése [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés]

50.

a) ÉME engedéllyel, CE minősítéssel, alkalmazási engedéllyel rendelkező
berendezések

51.

b) Egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez
igazodva létesítményenként

24 000

52.

ba) 3 000 000 forintig

50 000

53.

bb) 3 000 001–10 000 000 forint között

90 000

54.

bc) 10 000 001 forinttól

55.

2.9. Monitoring kút létesítése, eltömedékelése kutak számához igazodva

56.

2.9.1. Monitoring kút létesítése, kivéve a 2.9.2. pont

7 000/kút

57.

2.9.2. Vízmennyiségi monitoring kút [a felszín alatti vizek vizsgálatának
egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek]

5 000/kút

58.

2.9.3. Kút eltömedékelése

59.

3. Vízvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom alapítása – az érintett
ingatlanok számához igazodva [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6–7. §,
2011. évi CCIX. törvény 80. §]

60.

4. Vízbázis védőterület kijelölés önálló eljárásban [72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]

61.

4.1. Belső vagy külső védőterület, illetve azok együttes kijelölése

62.

a) 5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

180 000

2.9.1 és
2.9.2. pontokban
megállapított díjtételek
50%-a
7000/ingatlan

90 000
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63.

b) 50 m3/nap-tól 100 m3/nap mennyiségig

160 000

64.

c) 100 m /nap-tól 1000 m /nap mennyiségig

210 000

3

3

65.

d) 1000 m /nap-tól 5000 m /nap mennyiségig

300 000

66.

e) 5000 m3/nap mennyiség felett

350 000

67.

4.2. Hidrogeológiai védőidom, illetve védőterület kijelölése

68.

a) 5 m3/nap-tól 50 m3/nap mennyiségig

3

3

270 000

69.

b) 50 m /nap-tól 100 m /nap mennyiségig

480 000

70.

c) 100 m3/nap-tól 1000 m3/nap mennyiségig

630 000

71.

d) 1000 m3/nap-tól 5000 m3/nap mennyiségig

900 000

72.

e) 5000 m /nap mennyiség felett

73.

5. Egyedi vizsgálat [a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés]

74.

6. Vízjogi üzemeltetési engedély (kivéve a 7. pont) [72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 5. §]

75.

7. Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)–(13) bekezdés]

76.

8. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 13–14. §]

77.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési
tevékenység bejelentése [a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes
szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 10–11. §]

78.

10. Szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezése [a felszín alatti
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
13. § (2) bekezdés]

79.

11. Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása önálló
eljárásban [a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 19. § és 25. §]

80.

12. Önellenőrzési terv jóváhagyása [220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
28. § (2) bekezdés]

81.

13. Az 1–12. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása
esetén, a 14. és 15. pontban foglalt módosítások kivételével

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

82.

14. Az 1–12. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha az engedélyes,
illetve környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt
szükséges

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel 25%-a

83.

15. Mezőgazdasági célú vízkivételt biztosító talajvízkút vízjogi
üzemeltetési engedélyének vagy fennmaradási engedélyének
egyszerűsített eljárásban történő módosítása [72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 11/A. §]

84.

16. Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz

3

3

3

1 050 000
100 000

A vízjogi létesítési
engedélyre
megállapított díjtételek
80%-a
5 000
A vízjogi üzemeltetési
engedélyre
megállapított díjtétel
50%-a
5 000

30 000

100 000

23 000

A vízjogi üzemeltetési
engedélyre,
fennmaradási
engedélyre
megállapított díjtétel
25%-a
10 000
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2. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez
Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások, illetve az igazgatási
szolgáltatási díj mértéke

1.

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások

Igazgatási szolgáltatási díj

megnevezése

mértéke
(Ft)

2.

Hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési és a vezetékjog
engedélyezési eljárása [157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet
10. sor]

14 000

3.

Légiközlekedési építési engedélyezési eljárás [263/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdés j) pont]

18 000

4.

Utak építési engedélyezési eljárása [263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
3. melléklet 7a. és 8a. sor]

14 000

5.

Hajózási építési engedélyezési eljárás [263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
5. melléklet I., II., III. és IV. fejezet 1a. sor]

14 000

6.

Bányafelügyeleti építési és építésfelügyeleti eljárás [267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 2. melléklet A) fejezet 7. sor]

23 000

7.

Egyéb bányafelügyeleti eljárás [267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
4/B. § (1) bekezdés, 3. melléklet A) fejezet 7. sor, 4. melléklet 12. sor]

28 000

8.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és
egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárás [362/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. melléklet 3a. sor]

7 000

9.

Igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges
szakhatósági állásfoglalás kiadása [208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 11. sor]

6 000

10.

Tárolótartály, veszélyes töltetű nyomástartó berendezés létesítési,
használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása [321/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 4. melléklet 6. sor és 5. melléklet 2. sor]

11.

Természetes fürdővízzé nyilvánítás, fürdőhely kijelölés, fürdővízprofilra
irányuló vagy vízminőség romlásánál lefolytatott eljárás, természetes
vizek minőségi védelmének vizsgálata [323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
23. § (1)–(3), (5) bekezdés]

12.

Építési, összevont építési, engedély hatályának meghosszabbítási,
fennmaradási építésügyi engedélyezési eljárás [312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 6. melléklet 9. sor]

13.

Használatbavételi építésügyi engedélyezési eljárás [312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 6. melléklet 9. sor]

14.

Telephely engedélyezési eljárás [57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
4. § g) pont]

23 000

15.

Víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása [58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet 51. § (2) bekezdés]

36 600

16.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítási eljárása [373/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 2. melléklet b) fejezet 3. sor]

8 000

17.

Termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítására vonatkozó
engedélyezési eljárás [373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet
b) fejezet 5. és 8. sor]

12 000

18 000

8 000

14 000

8 500
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18.

Talajvédelmi hatósági eljárás [a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
49. és 50. §]

14 000

19.

Halászati hatósági eljárás [a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
53. §]

12 000

20.

Erdészeti hatósági eljárás [a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
54. §]

14 000

3. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez
Az eljáró hatóságok számlaszámai

1.

A

B

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák
megnevezése

2.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

10023002-00283494-00000000

3.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-00000000

4.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-00000000

5.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

10027006-00283580-00000000

7.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-00000000

8.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-00000000

9.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

10.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10033001-00283614-00000000

11.

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

10045002-00283683-00000000

13.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

10044001-00283676-00000000

14.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-00000000
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Az emberi erőforrások minisztere 18/2015. (III. 31.) EMMI rendelete
a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:
1. §		
A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.)
EMMI rendelet 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„11. § Ez a rendelet 2015. március 31-én lép hatályba.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

A földművelésügyi miniszter 14/2015. (III. 31.) FM rendelete
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség, a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóságok) hatáskörébe tartozó környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokra, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentésekre és a környezethasználat bejelentésére, valamint az eljáró
hatóságok igazgatási jellegű szolgáltatásaira (a továbbiakban – a szakhatósági eljárás kivételével – együttesen:
eljárás) terjed ki.
(2) E rendelet szerint megállapított díjak nem foglalják magukba a hatósági eljárás során – a környezetvédelmi és
természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának kivételével – a szakkérdések vizsgálatával kapcsolatos költségeket.

2. Az igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének megállapítása és a díj mértéke
2. §

(1) Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1–4. mellékletben meghatározott eljárásokért.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1–4. melléklet határozza meg. A díjat
– ha az 1–4. mellékletből más nem következik – eljárásonként kell megfizetni.
(3) A kérelmezőnek a 2–4. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének 75-75%-át kell
megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás
lefolytatása is szükséges (összevont eljárás).
(4) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64. § (2) bekezdése szerinti igazgatási
jellegű szolgáltatásért (a továbbiakban: konzultáció) díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét és számítási módját
az 5. melléklet határozza meg.
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(5) A jogorvoslati eljárás díja – az (6) és (7) bekezdésben foglalt esetek kivételével – a (3) bekezdésben és
az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.
(6) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat
köteles tevékenységeknél és az előzetes vizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért
fizetendő díj a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a.
(7) Civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás
díja a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a.
(8) A kármentesítés műszaki beavatkozási terv esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a kötelezett által
a beruházásnak a beavatkozási tervben bemutatott költsége.
(9) A kármentesítési eljárás több szakaszára egyidejűleg hozott döntés esetén az eljárási díjak összeadódnak.

3. Díjfizetési mentességek
3. §

(1) A nemzeti park igazgatóságoknak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben
biztosított díjfizetési mentessége az 1. melléklet
a)
22. pontja,
b)
23. pont 1–8. alpontja,
c)
25–33. pontja,
d)
34. pont 1–3. alpontja és
e)
az a)–d) pontokhoz kapcsolódóan 37. és 38. pontja
alá tartozó tevékenységekre terjed ki.
(2) A területi vízügyi igazgatóságoknak, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényben biztosított díjfizetési mentessége az 1. melléklet
a)
21. pontja és
b)
az a) ponthoz kapcsolódóan 37. és 38. pontja
alá tartozó tevékenységekre terjed ki.

4. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj
4. §

(1) Azokat a hatósági eljárásokat, amelyekben a környezetvédelmi, illetve a természetvédelmi hatóság szakhatósági
közreműködéséért díjat kell fizetni, valamint a fizetendő díj mértékét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Jogorvoslati eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott szakhatósági közreműködésért fizetendő díj
a 6. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

5. Eljárási szabályok
5. §

(1) A díjat az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett,
a 7. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy
készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni az 1–4. és 6. mellékletben foglalt eljárások esetében.
(2) A jogorvoslati eljárásért befizetett díjat az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes
iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró hatósághoz.
(3) A díjat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.
(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolása esetén a díjat
az adott eljárási szakasz kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.
(5) A befizetett díjról az eljáró hatóság számlát helyettesítő bizonylatot állít ki.
(6) A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem
előterjesztéséhez mellékelni kell.
(7) A díj az eljáró hatóság bevétele.

6. §

(1) A konzultációért fizetendő díjat a kérelmezőnek a szolgáltatás igénybevételét követően kell számviteli bizonylat
ellenében az eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett,
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a 7. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő
8 napon belül – átutalási megbízással teljesítenie, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel befizetnie.
(2) A megfizetett díj a konzultációt lefolytató hatóság bevétele.
7. §

(1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú hatóság
által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(2) A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni. A visszatérítésről
az első fokon eljárt hatóság gondoskodik.
(3) Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett díjat, vagy az eljárásért az 1–4. mellékletben meghatározott
összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj
vagy a díjtöbblet visszatérítését, a befizetéstől számított három éven belül. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt
ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés
megtagadásáról.

8. §		
A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell
alkalmazni.
9. §		
Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a)
6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,
b)
28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
c)
31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
d)
73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat az elektronikusan kezdeményezett hatósági eljárás díjfizetésének
módjára,
e)
73/A. § (1) és (3)–(4) bekezdésében foglaltakat a hiánypótlásra,
f)
78. § (1)–(3) bekezdésében, valamint 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési meghagyás kibocsátására
és a késedelmi pótlék megfizetésére,
g)
82. § (1) bekezdésében foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,
h)
86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében
értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra
illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet
kell érteni.

6. Záró és átmeneti rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell
alkalmazni.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
díjának mértéke

Sorszám
(fő)

alszám

1.

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,

Igazgatási szolgáltatási díj

természetvédelmi hatósági eljárások megnevezése

mértéke (Ft)

Közvetítő szervezet engedélyezése

2.

Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben:
1.

– az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló kormányrendelet

2.

– a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet

3.

– az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló kormányrendelet

4.

– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet

5.

600 000
75 000

Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele

80 000

Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének
nyilvántartásba vételi eljárása

50 000

1.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése

120 000

2.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység
együttes engedélyezése

140 000

3.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése

160 000

4.

Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység, valamint előkezelés
engedélyezése

160 000

5.

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. műveletekhez kapcsolódóan

3.
4.

6.

40 000

Hulladékgyűjtés engedélyezése a 4.5. kivételével

120 000

5.

Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási
műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek

120 000

6.

Hulladéktárolás engedélyezése

144 000

7.

Hulladékhasznosítás engedélyezése

470 000

8.

Hulladékártalmatlanítás engedélyezése

500 000

9.

Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának
engedélyezése

190 000

10.

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése

200 000

11.

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése

12.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
kormányrendeletben meghatározott hulladék-, vagy technológia-minősítési eljárás

500 000

1.

Közszolgáltatás engedélyezése

120 000

2.

Újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének engedélyezése

120 000

A 3–10. pontban
megállapított díjtétel
150%-a

13.

14.

Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésének, teljesítménybővítésének,
élettartalmát meghosszabbító felújításának, használatba vételének, az alkalmazott
technológia váltásának engedélyezése önálló eljárásban a levegő védelméről szóló
jogszabály alapján

32 000/pontforrás
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15.

Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítésének, teljesítménybővítésének,
élettartamát meghosszabbító felújításának, használatba vételének, az alkalmazott
technológia váltásának engedélyezési eljárása önálló eljárásban a levegő védelméről
szóló jogszabály alapján

16.

Határérték megállapítása önálló eljárásban a levegő védelméről szóló jogszabály
szerinti eljárásban, a 14. és 15. pont kivételével

17.

Zajkibocsátási határérték megállapítása [a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés és 11. §
(1) bekezdés], ha első fokon a fővárosi vagy megyei kormányhivatal jár el [284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4) bekezdés] – a zajforrás üzemeltetője alapján:

4431

32 000/diffúz forrás

72 000

1.

Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv

112 500

2.

Minden egyéb esetben

150 000

18.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységtől
származó zaj határérték túllépés határozott időtartamra történő engedélyezése, ha
első fokon a fővárosi vagy megyei kormányhivatal jár el

210 000

19.

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján
a gyártói eltérés kérelmezése [mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának
feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §]

600 000

1.

Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása

200 000

2.

Hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzat jóváhagyása

40 000

3.

Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása

30 000

20.

21.

Kármentesítési eljárás [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
1.

Tényfeltárási terv engedélyezése [22. § (5) bekezdés]

2.

Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása [25. § (1) bekezdés] a szennyezettség
mértékétől függően (A 2.1. és a 2.2. alpontokat a szennyezettség jellegétől függően
külön-külön vagy együttesen kell alkalmazni.)

2.1.

106 000

A földtani közeg (talaj) (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha (Ab) > (B), az (Ab)
bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett térfogatrész m3-ben
meghatározott mennyiségétől függően

2.1.1.

0–5000 m3

2.1.2.

5001–10 000 m3

106 000

2.1.3.

10 001–50 000 m3

318 000

2.1.4.

50 001 m felett

530 000

2.2.

53 000

3

A felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha (Ab) > (B), az (Ab)
bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett területrész felszíni vetülete
m2-ben meghatározott kiterjedésétől függően

2.2.1.

0–1000 m2

53 000

2.2.2.

2

1001–10 000 m

318 000

2.2.3.

10 001 m felett

530 000

3.

2

Beavatkozási terv elbírálása [26. § (2) és (3) bekezdés], a beruházás költségétől
függően

3.1.

5 000 000 Ft alatt

53 000

3.2.

5 000 001–10 000 000 Ft

80 000

3.3.

10 000 001–100 000 000 Ft

200 000

3.4.

100 000 001–500 000 000 Ft

530 000

3.5.

500 000 001–1 000 000 000 Ft

1 200 000

3.6.

1 000 000 001–10 000 000 000 Ft

3 180 000

4432
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3.7.
4.

10 000 000 000 Ft fölött

5 300 000

Kármentesítési határozat módosítása

4.1.

A kármentesítés végrehajtására vonatkozó határozat határidejének módosítása [21. §
(11) bekezdés]

Az adott
kármentesítési
szakasz eljárási
díjtételének 10%-a

4.2.

A kármentesítési tervtől való eltérés, a terv módosításának elbírálása [23. §
(3) bekezdés és 26. § (6) bekezdés]

Az adott
kármentesítési
szakasz eljárási
díjtételének 50%-a

5.

Beavatkozási záródokumentáció elbírálása [28. § (2) bekezdés]

6.

Kármentesítési monitoringot elrendelő határozat [30. § (1) bekezdés]

7.

Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása [30. § (7) bekezdés]

8.

Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére [33. § (5) bekezdés
c) pont]

80 000

22.

Gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése természeti területen
[a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. §
(1) bekezdés, az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló
2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet 7. §, a nagyvízi medrek, a parti sávok,
a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés]

10 000

23.

Védett, fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött,
jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárások: a Tvt. 38. §
(1) bekezdésének
1.

a) pontja (kutatás, gyűjtés, kísérlet végzése)

2.

b) pontja

2.1.

a gyep feltörése

2.2.

a gyep felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása

3.

A 3.1–3.7. tételek
50%-a
67 000
106 000

20 000
50 000/megkezdett
hektár
5 500

c) pontja

3.1.

a terület helyreállítása

3.2.

a terület jellegének, használatának megváltoztatása

5 500
50 000/megkezdett
ha

4.

d) pontja (termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld
művelési ágának a megváltoztatása)

10 000

5.

e) pontja (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó fa, fás legelőn lévő fa, facsoport, fasor kivágása, telepítése)

10 000

6.

f ) pontja (nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és parlagterület,
tarló és szalma égetése, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével –
erdőterületen tűz gyújtása)

15 000

7.

g) pontja (növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása)

40 000

8.

h) pontja (horgászat)

9.

i) pontja

5 500

9.1.

versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő
verseny rendezése 500 fő felett

80 000

9.2.

500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rendezése

80 000

9.3.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása

36 000
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9.4.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása

10.

j) pontja (járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett
tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó
– külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével)

24.

Fokozottan védett természeti területre történő belépés – kivéve a jelzett
turistautakon, tanösvényeken, illetve a külön jogszabályok alapján erre feljogosított
személyek a feladatuk ellátásához szükséges mértékben [Tvt. 40. § (1) bekezdés]

25.

Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
tevékenységek engedélyezése eljárásonként: a Tvt. 42. § (3) bekezdésének
1.

a) pontja (védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra
alkalmas szervének gyűjtése)

2.

b) pontja

300 000
42 000

5500

10 000

2.1.

védett növényfaj egyedének, virágának birtokban tartása, kertekbe, botanikus
kertekbe történő telepítése

2.2.

védett növényfaj egyedének adásvétele, cseréje

10 000

3.

c) pontja (védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba behozatala,
az országon való átszállítása)

10 000

4.

d) pontja (védett növényfaj egyedének preparálása)

5.

e) pontja

5.1.
5.2.

26.
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védett növényfaj egyedének betelepítése, visszatelepítése

5 500

5 500
5 500

védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása

20 000

6.

f ) pontja (védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet)

50 000

7.

g) pontja (védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása)

500 000

8.

h) pontja (védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere)

50 000

1.

Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozása [Tvt. 42. §
(4) bekezdés]

20 000

2.

Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezése [Tvt. 42. §
(4) bekezdés]

5 500

27.

Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának
megváltoztatása, kivágása [Tvt. 42. § (5) bekezdés]

10 000

28.

Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra
alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges
engedély [Tvt. 42. § (6) bekezdés]

32 000

29.

Védett, fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó
engedély [Tvt. 43. § (2) bekezdés]
1.

a) pont (védett állatfaj állományának szabályozása)

2.

b) pont

20 000

2.1.

védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése

20 000

2.2.

védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása, idomítása

10 600

3.

c) pont (védett állatfaj egyedeinek szaporítása)

3.1.

nagyragadozók, fókák, patások

35 000

3.2.

egyéb állatfajok

10 600

4.

d) pont (védett állatfaj egyedének kikészítése, preparálása, a preparátumok birtokban
tartása)

4.1.

1–10 egyed esetén

10 600

4.2.

10 egyed felett

40 000

5.

e) pont (védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása)

5 500

4434
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6.

f ) pont (védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó
egyeddel történő kiegészítése)

7.

h) pont (védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele)

7.1.
7.2.

50 000

1–10 egyed

10 600

10 egyed felett

40 000

8.

i) pont (védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala,
az országon való átszállítása)

30 000

9.

k) pont (védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer
alkalmazása)

5 500

10.

l) pont (védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése)

5 500

11.

m) pont (védett állatfaj egyedének háziasítása)

30.

Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő állatok
tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek kialakítására,
fenntartására, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (1) bekezdés]

31.

Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó
engedélyezési eljárás [Tvt. 44. § (4) bekezdés]
1.

éti csiga esetében [az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.)
KvVM rendelet]

2.

tokfajok esetében [a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM
rendelet]

32.

26 500/egyed
106 000

2 forint/kilogramm
20 000

Barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése [Tvt. 51. § (1) és
(3) bekezdés]
1.

barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód megváltoztatása

60 000

2.

barlang, barlangszakasz kiépítése

10 000

3.

barlangi képződmények hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása

60 000

4.

kutatás, kísérlet, gyűjtés barlangban, barlangszakaszban

5.

barlangi búvármerülés

5 500

5.1.

kutatási célból

5.2.

egyéb célból

50 000

barlang, barlangszakasz kiépítésén kívüli műszaki beavatkozás

10 000

filmforgatás engedélyezése

30 000

6.
7.
33.

5 500

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló
egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:
1.

A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő kivitelhez
és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként (a vadon élő állat- és
növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló,
1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikk)

1.1.

egy taxonra

1.2.

további taxonok esetén taxononként

10 600
1 000

2.

A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány kiállítása

2 000/példány

3.

Származási igazolás kiállítása [a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. §
(1)–(2) bekezdés]

2 000/példány

4.

Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén [292/2008. (XII. 10.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés]

5.

Eredetigazolás kiállítása [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés]

5 500/faj/bejelentés
2 000/példány
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34.

4435

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett
tevékenységek [az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés]
1.

a) pont (a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása)

10 000/megkezdett
ha

2.

b) pont (a terület helyreállítása)

3.

c) pont (az erdőkről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény,
valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá
nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése, kivágása, kivéve a csatorna
medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport
mederfenntartási céllal történő kivágását)

25 000

4.

d) pont: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett

80 000

5.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése

6.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló sporttevékenység

300 000

35.

Előzetes vizsgálat

250 000

36.

Előzetes konzultáció

250 000

37.

Az 1–36. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén
az 42–43. pontok kivételével

Az 1–37. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

38.

Az 1–36. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha az engedélyes, illetve
környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges

Az 1–37. pontban
foglalt díjtétel 25%-a

39.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Kvt.) 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatott,
a működési engedély kiadására vonatkozó eljárás

750 000

40.

Környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása [Kvt. 77. §]

250 000

41.

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő
szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel

5 500

64 500

1.

Mikroszervezetek: kevesebb, mint 10 alkalmazott és az éves nettó árbevétel vagy
a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió eurót Költségvetési szervek

10 000

2.

Kis szervezetek: kevesebb, mint 50 alkalmazott és az éves nettó árbevétel vagy
a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 10 millió eurót

25 000

3.

Közép szervezetek: kevesebb, mint 250 alkalmazott és az éves nettó árbevétel nem
haladja meg az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió
eurót

50 000

4.

Nagy szervezetek: az 1–3. pont alá nem tartozó szervezetek

100 000

5.

Egyesített nyilvántartásba vétel (a 6. pont kivételével)

300 000

6.

Egyesített nyilvántartásba vétel, ha a szervezet valamelyik telephelye az Európai Unió
más tagállamában van

400 000

42.

Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz

10 000

43.

A természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés

10 000

44.

A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek
kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárás. [86/2012. (VIII. 15.)
VM rendelet a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövényvetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról]

10 000
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2. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díjai
A
Sorszám
(fő)

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

alszám

1.
1.1.

B
Igazgatási szolgáltatási díj
mértéke (Ft)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat az 1.1. pont kivételével

650 000

Erdőterület igénybevétele – nem termőföldként való további hasznosítás esetén
30 ha-tól, – termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól

800 000

2.

Bányászat

1 350 000

3.

Papíripar

1 200 000

4.

Vegyipar
4.1.

Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy
bitumenpala felhasználástól

1 350 000

4.2.

Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység
funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai
átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik

2 250 000

5.

Kőolaj-feldolgozás, nukleáris ipar

2 250 000

6.

Nemfém ásványi termék gyártás

1 800 000

7.

Fémipar a 7.1. pont kivételével

1 800 000

7.1.

Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos
nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárásokkal

8.1.

Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő
hőteljesítménytől

2 250 000

8.2.

Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének
meghosszabbítása, továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris
üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett
alkotórészeinek végleges eltávolítása

3 000 000

9.1.

Országos közforgalmú vasútvonal

8.

Villamosenergia-, gőz-, vízellátás a 8.1. és 8.2. pont kivételével

9.

Szállítás, raktározás a 9.1. és 9.2. pont kivételével

900 000
900 000

900 000
1 350 000

Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától
Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól
Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól
9.2.

Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)

2 500 000

Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától
10.
10.1.

Egyéb közösségi szolgáltatás a 10.1. pont kivételével

1 350 000

Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés)
létesítmény

2 250 000

11.

Sport

12.

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények a 12.1. és
12.2. pont kivételével
12.1.

Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett
természeti területet

12.2.

Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden
nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett
alkotórészeinek végleges eltávolítását

750 000
1 350 000
650 000
1 800 000
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13.

Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

14.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

15.

Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek
módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése]

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel 10%-a

16.

Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás

15 000

3. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
Egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai
A
Sorszám
(fő)

Egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységek

alszám

1.
1.1.

B
Igazgatási szolgáltatási díj
mértéke (Ft)

Energiaipar az 1.1. pont kivételével

1 500 000

Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel
rendelkező létesítményekben

2 100 000

Ásványolaj és gáz feldolgozása
2.

Fémek termelése és feldolgozása 2.1. és 2.2. pont kivételével

1 050 000

2.1.

Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással

1 500 000

2.2.

Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol
az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t.

1 500 000

Építőanyagipar 3.1. és 3.2. pont kivételével

2 100 000

Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül

1 500 000

3.
3.1.

Kerámia termékek égetéssel történő gyártása, különösen csempék, téglák, tűzálló
téglák, kőáruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül,
és/vagy ahol a kemence térfogata legalább 4 m3 és abban az árusűrűség
a 300 kg/m3-t meghaladja
3.2.

Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül

1 050 000

4.

Hulladékkezelés

1 500 000

5.

Papíripar, faanyag-feldolgozás, textilipar, élelmiszeripar

1 200 000

6.

Vegyipar, bőripar, állati anyagok feldolgozása, gépipar, fémfeldolgozás

2 100 000

7.

Nagy létszámú állattartás

8.

Bányászat

1 500 000

9.

Egyéb tevékenységek

1 050 000

10.

11.

500 000

Egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a 11. pont kivételével
10.1.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt
felülvizsgálat

10.2.

Nem jelentős változás [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése]

10.3.

Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt
engedélyek kiadása, módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. §
(3) bekezdése]
Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítás

1–9. pontban foglalt
díjtétel 50%-a
15 000
1–9. pontban foglalt
díjtétel 10%-a
15 000
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4. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél a környezetvédelmi
hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat
lefolytatása

Sorszám
(fő)

A

B

Azon tevékenységek, amelyeknél a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján

Igazgatási szolgáltatási díj

szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

mértéke (Ft)

alszám

1.

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat

2.

Bányászat

1 200 000

3.

Élelmiszeripar

1 200 000

4.

Textilipar

1 200 000

5.

Bőripar

1 650 000

6.

Papíripar

1 200 000

7.

Vegyipar a 7.1. pont kivételével

1 650 000

Kokszolómű (száraz szénlepárlás)

1 200 000

7.1.

650 000

Kenőanyag előállítása kőolajból 15 ezer t/év késztermék előállításától
Cellulózgyártás
Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától
8.
8.1.

Nemfém ásványi termék gyártás a 8.1. és 8.2. pont kivételével

1 650 000

Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól

1 200 000

Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás
75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban
az árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja
8.2.
9.
9.1.

Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó
kapacitástól

750 000

Fémipar a 9.1. és 9.2. pont kivételével

750 000

Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitástól

1 200 000

Nyomtatott áramkör előállítása automata gépsoron
Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év
késztermék előállításától
Hajógyártás (szabadidő-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)
Vasúti kötöttpályás jármű gyártása 5700 kg felszállósúly feletti légi járművek gyártása
és nagyjavítása
9.2.

Fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal
20 ezer m2/év felület kezelésétől, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja
a 30 m3-t

1 500 000

Akkumulátorgyártás
10.

Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás a 10.1. pont kivételével
10.1.

Vízerőmű 5 MW villamos teljesítménytől; vízbázis védőövezetén, védett természeti
területen méretmegkötés nélkül

750 000
1 500 000

Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és melegvíz előállítása) 50 MW kimenő
teljesítménytől
11.

Kereskedelem

1 200 000

12.

Járműjavítás

750 000

13.

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

750 000
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14.

Szállítás, közlekedés a 14.1. pont kivételével
14.1.

Országos közúthálózati kategóriába sorolható út, ha
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750 000
1 200 000

– 50 ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át, vagy
– védett természeti területen halad át, vagy
– gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű vagy annál több
Vasúti pályaudvar
Nyilvános repülőtér és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú
szilárd burkolatú futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és
burkolatra való tekintet nélkül
15.

Raktározás, tárolás

16.

Közigazgatás, védelem a 16.1. pont kivételével
16.1.

17.
17.1.
18.

1 200 000
750 000

Állami repülések céljára szolgáló repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától;
védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül

1 200 000

Szennyvízkezelés a 17.1. pont kivételével

1 200 000

Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól
Hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás a 18.1. és 18.2. pont kivételével

18.1.

Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással
vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap
kapacitástól

18.2.

Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól

750 000
1 650 000
750 000

1 200 000

Állati hulladék temető
19.

Szórakoztatás, kultúra, sport

20.

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

750 000

20.1.

„A” típusú izotóplaboratórium

20.2.

Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől (ha nem más
hatásvizsgálat köteles tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett
természeti területen

750 000

Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő
vizsgálatához 500 kN tolóerőtől vagy ha a kapacitás egy időben legalább 10 MW

750 000

Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 3 ha területfoglalástól,
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki
infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha-tól; védett természeti
területen méretmegkötés nélkül

750 000

Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen

1 650 000

750 000

20.3.

Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől;
vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

1 200 000

20.4.

Vízbesajtolás felszín alatti vízbe

1 200 000

20.5.

Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen

750 000

– síkvidéken 500 ha-tól,
– dombvidéken 300 ha-tól,
– vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen
méretmegkötés nélkül
Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen
vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül

650 000

Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal
hossztól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000
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Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-től; kanyarátvágás esetén vagy
vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen
hosszmegkötés nélkül

750 000

Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis
védőövezetén 50 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen méretmegkötés
nélkül

750 000

A 2. mellékletben vagy az 1–20.5. alpontokba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített, vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól vagy
300 parkolóhelytől

750 000

20.6.

A 2. mellékletben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig,
kizárólag vagy főként új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására
végzik, illetve hozzák létre

1 200 000

20.7.

A 2. mellékletben és e mellékletben felsorolt tevékenység vagy létesítmény jelentős
módosítása kivéve, ha a módosítás a 2. mellékletbe tartozó környezeti hatásvizsgálat
köteles tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

Eredeti díjtétel 60%-a

20.8.

Az e mellékletben felsorolt, az itt feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti
tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja
a küszöbértéket, és a bővítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent
a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz
képest

Eredeti díjtétel
100%-a

21.

Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Az 1–20. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

22.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat

Az 1–20. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

22.

Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek
módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése]

Az 1–20. pontban
foglalt díjtétel 10%-a

23.

Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás

15 000

5. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
A konzultációért fizetendő díj és számítási módja
1. A konzultációs óradíj: 6000 forint/óra.
2. A konzultációs díj számításának módja:
K = A x T x SZ
ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (forint),
A: a konzultációs óradíj,
T: szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának
elkészítésére fordított összes munkaóra (minden megkezdett óra egész órának számít),
SZ: a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma.
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6. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
Igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárások,
illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
A
Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése

1.

Telephely-engedélyezési eljárás [a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint
a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
4. § b) pont]

2.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet]

2.1.

Elvi építési, építési, összefoglalt építési, fennmaradási, bontási engedélyezési eljárás

2.2.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

3.

B
Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

23 000

14 000
8 500

Közlekedési hatósági eljárások [a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet]

3.1.

Légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás

18 000

3.2.

Hajózási hatósági engedélyezési eljárás

14 000

3.3.

Vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás

14 000

4.

Kereskedelmi működési engedélyezési eljárás [a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés c) pont]

7 000

5.

Bányászati hatósági eljárás [a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet] – a bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások

28 000

6.

Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal
kapcsolatos eljárás [a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok
kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet]

7 000

7.

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával
kapcsolatos eljárásai [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés, 4. melléklet]

7.1.

A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása és átalakítása [4. sz. melléklet I.1. pont]

8 500

7.2.

A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása

14 000

7.3.

A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását
szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása,
javítása, megszüntetése

23 000

7.4.

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére,
üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését
szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó
engedélyezési eljárás

14 000

7.5.

Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése,
átalakítása, megszüntetéséhez, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre
történő áttérés

23 000

8.

Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárása [a távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet]

14 000
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9.

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti
eljárások

10.

Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

6 000

10.1.

Ha az 1–9. pontban meghatározott szakhatósági eljárás során a környezeti hatások
jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az 1–9. pontban
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett

133 000

10.2.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély
új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban,
a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások vizsgálata [az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 25/A. § szerinti eljárás]

133 000

10.3.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
1. számú melléklet 4. pontja szerinti eljárásban a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

133 000

10.4.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén

10.4.1.

Ha az előzetes szakhatósági állásfoglalás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata
mellett valamennyi szakkérdés vizsgálatára is sor kerül az 1–9. pontban meghatározott
igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett

133 000

10.4.2.

Kizárólag környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

133 000

11.

Az országos vízügyi hatóságnak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése
szerinti eljárásában a gördülő fejlesztési terv 2015. évben és minden további alkalommal
történő benyújtása esetén

7. melléklet a 14/2015. (III. 31.) FM rendelethez
A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám

A

B

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Földművelésügyi Minisztérium

10032000-01494549-00000000

2.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

3.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

6.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

11.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00333489-00000000

12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

13.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

36 600
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A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba
történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek
módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés
b) pontjában és (15) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8c) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21–24. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) és d) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés
b) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-ának (3) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés
c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában, továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés
f ) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,
a 12., 13., 16., 24., valamint 25. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés
13. pontjában,
a 14. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 17. pontjában,
a 15. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés
c) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 16. pontjában,
a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 19. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés
b) pontjában,
a 20. és 21. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában,
a 22. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés
b) pontjában,
a 23. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés
a) pontjában,
a 26. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés
b) pontjában, valamint (15) bekezdés b) pontjában,
a 27. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §
(2) bekezdésének 1–3., 6–11., 13., 14. és 16. pontjában, valamint a (3) bekezdésének 1. pontjában és (4) bekezdésében,
a 28. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(4) bekezdésében,
a 29. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés
a)–b) pontjában, továbbá a (8e) bekezdés c) pontjában,
a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés
(c) pontjában,
a 31. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
a 32. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében,
a 33. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában,
a 34. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés
b) pontjában, (8e) bekezdés a) pontjában, valamint (15) bekezdés a) pontjában,
a 35. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §
(3) bekezdés 2. pontjában,
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a 36. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés
b) pontjában, (8e) bekezdés c) pontjában, továbbá a 110. § (15) bekezdés a) pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 4. pontjában,
kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, a 21. § 29. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi
erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 8. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 9. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12., 13., 16., 24., valamint 25. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. és
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 20. és 21. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
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a 23. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és
8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. és
8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 27. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. és
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 30. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 33. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 34. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 35. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 36. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
a következőket rendelem el:

1. A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
módosítása
1. §

(1) A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet (a továbbiakban: 32/1993.
KTM rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben szereplő berendezésekre a rendelet 1. számú mellékletében foglalt technológiai kibocsátási
határértékek az irányadók, kivéve az 1994. január 1-je előtt már meglévő 3 MW vagy annál nagyobb bemenő
hőterhelésű gázmotorokat, amelyekre a 2. számú mellékletben előírtak vonatkoznak.”
(2) A 32/1993. KTM rendelet
a)
2. § (3) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
b)
2. § (4) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
c)
3. § (1) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
d)
3. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.
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2. A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás
módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása
2. §		
A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint
a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
a)
7. § (2) bekezdésében a „felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
b)
7. § (3) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

3. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása
3. §		
Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban:
felügyelőség)” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság”,
b)
3. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság”,
c)
13. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint utolsó mondatában, továbbá a (2) és (3) bekezdésében
a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal”,
szöveg lép.

4. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről,
valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosítása
4. §		
A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok
kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
a)
4. § (5) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)”
szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal”,
b)
7. § (1) bekezdés c) pontjában, 15. § (2) és (2a) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe
a „természetvédelmi hatóság”,
c)
7. § (6) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró
kormányhivatal”,
d)
12. § (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságnak”,
e)
16. § (3) és (5) bekezdésében a „felügyelőséget” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságot”
szöveg lép.

5. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel
kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet módosítása
5. §		
A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos
tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet 3. §-ában a „felügyelőségek” szövegrész helyébe
a „hatóság” szöveg lép.

6. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló
7/2000. (V. 18.) KöM rendelet módosítása
6. §

(1) A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos
illetékességű központi szervei (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) a Kt. 66. § (1) bekezdésében
meghatározott hatósági határozataikról, illetve szakhatósági állásfoglalásaikról – az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszer részét képező – hatósági nyilvántartást vezetnek.”
(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartást számítógépes nyilvántartási rendszerben kell vezetni.”
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(3) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági nyilvántartás adatai nem törölhetők és nem írhatók felül.”
(4) Hatályát veszti az R. 5. § (2) bekezdésének a „hatósági kézi nyilvántartás nem selejtezhető, a” szövegrésze.

7. Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet módosítása
7. §		
Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet
a)
6. § (2) bekezdés b) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
b)
6. § (2) bekezdés c) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
c)
6. § (2) bekezdés d) pontjában a „felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatósághoz”,
d)
6. § (2) bekezdés f ) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
e)
6. § (2) bekezdés g) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
f)
6. § (5) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
g)
7. §-ában a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
h)
8. § (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
i)
8. § (4) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
j)
10. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
k)
12. §-ában a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
l)
13. §-ában a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
m)
1. számú mellékletében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
n)
4. számú mellékletének 1.4. pontjában a „felügyelőséggel” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi
hatósággal”,
o)
6. számú mellékletének I. A radioaktív kibocsátások hatósági ellenőrzése rész 1. pontjában
a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
p)
6. számú mellékletének I. A radioaktív kibocsátások hatósági ellenőrzése rész 1. pontjában a „felügyelőség”
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
q)
6. számú mellékletének I. A radioaktív kibocsátások hatósági ellenőrzése rész 2. pontjában a „felügyelőség”
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
r)
6. számú mellékletének II. A levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzése rész
1. pontjában a „felügyelőségek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságok”,
s)
6. számú mellékletének II. A levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzése rész
2. pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
t)
6. számú mellékletének II. A levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzése rész
3. pontjában a „felügyelőségenként” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságonként”
szöveg lép.

8. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
módosítása
8. §		
Hatályát veszti a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
2. számú mellékletének ötödik, „Felügyelőség” oszlopa, továbbá a táblázat végén a felügyelőségek rövidítését
meghatározó, „A felügyelőség jelölése:” rész.

9. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosítása
9. §		
Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklete 1.5.3. pontjában
„az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség területi felügyelőségeit” szövegrész helyébe
„a természetvédelmi hatóságot” szöveg lép.
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10. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása
10. §		
A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet
6. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságot”
szöveg lép.

11. A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet módosítása
11. §		
A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 9. §
(1) bekezdésében a „környezetvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg lép.

12. A Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló
13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelet módosítása
12. §		
A Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelet
mellékletének 3.1.1. alpontjában az „amelyek a természetvédelmi érdekeket nem sértve a jelenleg is a biodiverzitás
szempontjából degradálódott részeken (pl. akácosok, szántók helyén) az igazgatóság a terület építés céljára való
igénybevételéhez – termőföld más célú hasznosításához – szakhatóságként kiadott engedélyével létesíthetők.”
szövegrész helyébe az „amelyeket a természetvédelmi érdekeket nem sértve, a biodiverzitás szempontjából
degradálódott részeken helyeznek el. A termőföld más célú hasznosítására irányuló eljárásban a természetvédelmi
hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el.” szöveg lép.

13. Az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló
8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet módosítása
13. §		
Az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet
melléklete 3. pontjában a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe
a „természetvédelmi hatóság” szöveg lép.

14. A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás
elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet módosítása
14. §		
A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes
szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet
a)
2. §-ában a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség)” szövegrész
helyébe „természetvédelmi hatóság”,
b)
3. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében a „Felügyelőség” szövegrész helyébe
a „természetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

15. A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló
14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet módosítása
15. §		
A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet
7. §-ában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg lép.

16. A Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet
módosítása
16. §		
A Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet melléklete
3. pontjában a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi
hatóság” szöveg lép.
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17. Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet módosítása
17. §		
Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez (a továbbiakban:
felügyelőség)” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatósághoz”,
b)
3. § (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságnak”,
c)
3. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

18. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása
18. §

(1) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 7. § (2) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a hulladéklerakó létesítéséhez környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, annak engedélyezésére az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni. A környezetvédelmi hatóság az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a szakkérdés vizsgálata
során írja elő a hulladékgazdálkodási követelményeket.”
(2) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban:
Felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
b)
4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 14. § (2)–(5) bekezdéseiben,
15. § (1) bekezdésében, 15. § (4)–(6) bekezdéseiben, 1. számú melléklet 1.3.3. alpontjában, 1. számú
melléklet 3.5. alpontjában, 2. számú melléklet 2.1–3. táblázatához fűzött megjegyzésben, 2. számú
melléklet 2.2.1–2. táblázatához fűzött megjegyzésben, 2. számú melléklet 2.3–2. táblázatához fűzött
megjegyzésben, 2. számú melléklet 2.4. alpontjában, 3. számú melléklet 1–3. pontjaiban, 4. számú melléklet
1.2.1. alpontjában, 4. számú melléklet 1.3. alpontjában, 4. számú melléklet 1.8. alpontjában, 4. számú
melléklet 2.1. alpontjában a „Felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
c)
7. § (3) bekezdésében a „Felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatósághoz”,
d)
11. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében a „Felügyelőségnek” szövegrész
helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
e)
13. § (3) bekezdésében, 15. § (7) bekezdésében és 3. számú melléklet 7.1. b) alpontjában a „Felügyelőséget”
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságot”
szöveg lép.

19. Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj
megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet módosítása
19. §

(1) Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének
részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2007. KvVM rendelet) melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 4/2007. KvVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében „az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban:
felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
b)
1. § (3) bekezdésében, 2. §-ában és 3. § (1) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe
a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.
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20. A Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló
11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása
20. §		
A Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 11/2007. (III. 30.)
KvVM rendelet
a)
4. számú melléklet 3.1.1. alpontjában a „természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének
figyelembevételével adja meg szakmai állásfoglalását.” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság
a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el.”,
b)
4. számú melléklet 3.1.2. alpontjában a „természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének
figyelembevételével adja meg szakmai állásfoglalását.” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság
szakhatósági állásfoglalása kiadása vagy szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének
figyelembe vételével jár el.”
szöveg lép.

21. A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá
nyilvánításáról szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása
21. §		
A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 12/2007.
(III. 30.) KvVM rendelet mellékletének 3.2.4. alpontjában a „természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása
szerinti” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság szerinti” szöveg lép.

22. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI)
adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása
22. §		
A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet
a)
2. §-ában a „felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „hatóság (a továbbiakban
együtt: környezetvédelmi hatóság)”,
b)
3. §-ában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
c)
4. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

23. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosítása
23. §		
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.)
FVM rendelet 2. §-ában a „felügyelőségek” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg lép.

24. A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet
módosítása
24. §		
A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet 2. számú melléklet
3.1.6. alpontjában a „természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével adja
meg szakmai állásfoglalását.” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során
az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével jár el.” szöveg lép.

25. A Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet módosítása
25. §		
A Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet mellékletének 3.2.5. alpontjában
a „természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével adja meg állásfoglalását.”
szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének
figyelembevételével jár el.” szöveg lép.
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26. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet
módosítása
26. §		
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és
a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „hatóság
(a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)”,
b)
3. § (3) bekezdésében a „felügyelőségi” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatósági”
szöveg lép.

27. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása
27. §		
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
a)
57. § (1) bekezdésében az „egy, szakhatósági közreműködés esetén kettő példányban” szövegrész helyébe
az „egy nyomtatott példányban”,
b)
62/A. § (1) bekezdés első mondatában a „felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában” szövegrész helyébe
a „hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) az általa vizsgált szakkérdés során”,
c)
62/A. § (1) bekezdés második mondatában a „szakhatóságként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőség” szövegrész helyébe a „szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság”,
d)
62/A. § (2) bekezdésében a „szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben
a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe
a „szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést
vizsgáló környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet módosítása
28. §		
Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. § g) pontja.

29. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával,
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása
29. §		
A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdésében a „felügyelőség”
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg lép.

30. A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony
szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosítása
30. §		
A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület
(VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet
a)
6. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságával” szövegrész helyébe „a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatallal”,
b)
6. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek (a továbbiakban:
felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
c)
6. § (6) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
d)
6. § (7) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
e)
7. § (1) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
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f)
8. § (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
g)
8. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
h)
1. melléklet 8. és 9. pontjában a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

31. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló
144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása
31. §		
A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.)
VM rendelet
a)
9. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére
(a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság részére”,
b)
9. § (4) bekezdésében és 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „felügyelőség” szövegrészek helyébe
a „környezetvédelmi hatóság”,
c)
9. § (5) bekezdésében a „felügyelőségektől” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságoktól”
szöveg lép.

32. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása
32. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet
29. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatalok” szöveg lép.

33. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet
módosítása
33. §

(1) A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti
díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 95/2013. VM rendelet)
1. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A 95/2013. VM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban:
felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
b)
2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

34. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása
34. §		
Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez (a továbbiakban:
felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatósághoz”,
b)
4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1)–(3) bekezdésében, 13. §
(2) bekezdésében, 15. § (1)–(2) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (3)–(5) bekezdésében,
20. § (3)–(4) bekezdésében, 21. § (2)–(4) bekezdésében, 25. § (1) bekezdés i) pontjában, 8. melléklet
5. pontjában, 13. melléklet 8. pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
c)
6. § (7) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 18. §-ában, 21. § (3) bekezdésében, 12. melléklet 3.5. pontjában
a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
d)
13. § (1) bekezdésében a „felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatósághoz”,
e)
16. § (3) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”
szöveg lép.
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35. A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti
erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet módosítása
35. §		
A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján
folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet 7. § (8) bekezdésében a „felügyelőségnek”
szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg lép.

36. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés
technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása
36. §		
A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási
határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében a „felügyelőségekhez (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe
a „hatósághoz (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)”,
b)
8. § (2) bekezdés első mondatában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
c)
8. § (2) bekezdés második mondatában a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi
hatóságnak”,
d)
10. § (4) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
e)
12. § (1) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
f)
13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (5) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe
a „környezetvédelmi hatóság”,
g)
14. § (1) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
h)
14. § (2) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
i)
14. § (3) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
j)
15. § (1) bekezdés b) és d) pontjában a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
k)
16. § (2)–(3) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrészek helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
l)
17. §-ában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
m)
18. § (1) bekezdés d) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
n)
19. § (1) bekezdés b) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
o)
20. § (1) bekezdésében a „felügyelőséget” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságot”,
p)
20. § (3) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
q)
21. §-ában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
r)
22. §-ában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
s)
23. § (1) bekezdésében a „felügyelőségek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
t)
23. § (2) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”,
u)
23. § (3) bekezdésében a „felügyelőségek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságok”,
v)
4. melléklet 2.4.1 pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság”
szöveg lép.
37. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 15/2015. (III. 31.) FM rendelethez
„Melléklet a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám

A

B

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Földművelésügyi Minisztérium

10032000-01494549-00000000

2.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

3.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

6.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

11.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00333489-00000000

12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

13.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000
”

2. melléklet a 15/2015. (III. 31.) FM rendelethez
„1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám

A

B

Eljáró szerv

Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése

1.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

10032000-00287261-00000000

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

3.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

6.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

9.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

10.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00333489-00000000

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

12.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000
”
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A nemzetgazdasági miniszter 9/2015. (III. 31.) NGM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter
hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont
ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím, valamint a 3–5. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont
ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dg) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dh) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 10. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dp) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 11. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont
di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 13. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b), c), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
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a 15. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 17. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím, valamint a 8. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont
dd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 19. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 25. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 27. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dj) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 28. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), c) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), c) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
23. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és
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hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások
minisztere véleményének kikérésével −,
a 31. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), c) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 34. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 35. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 36. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 37. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. §
(13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 38. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
23. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások
minisztere véleményének kikérésével −,
a 39. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 40. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 41. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 59. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 59. § b)–d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása
1. §		
A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: 6/1987. EüM rendelet) 3. §-ában a „fővárosi
és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve felügyelősége” szövegrész helyébe
a „fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
2. §		
A 6/1987. EüM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása
3. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet (a továbbiakban: 5/1993. MüM rendelet)
a)
7. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szerve munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész helyébe
a „munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
munkavédelmi hatóság)” szöveg,
b)
7. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
c)
9. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkavédelmi felügyelőségnek, illetve a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) munkabaleset helyszíne szerint illetékes területi szervének” szövegrész
helyébe a „munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek” szöveg,
d)
9. § (1) bekezdés c) pontjában a „munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató
székhelye szerint illetékes területi szervének” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak, illetve
bányafelügyeletnek” szöveg,
e)
9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „munkavédelmi felügyelőséghez” szövegrész helyébe
a „munkavédelmi hatósághoz” szöveg
lép.
4. §		
Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása
5. §		
A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
a)
1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja
(a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szervként eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (2) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe
a „kormányhivatal” szöveg,
c)
1. § (1) bekezdés b) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának” szövegrész
helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg
lép.

4. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet módosítása
6. §

(1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet)
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatal a 3. § szerinti képzést szervező intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a képző
intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatalától mint állami foglalkoztatási szervtől (a továbbiakban: járási hivatal) támogatásban részesül –
együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza:
a) az intézmény által nyújtott, a 3. § (2) bekezdése szerinti képzések időtartamát, a képzési költség átvállalt része
átutalásának feltételeit és ütemezését;
b) a képző intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
1. a képzési programot a kormányhivatal által kért időszak alatt lebonyolítja, a megvalósításhoz szükséges személyi,
tárgyi és technikai feltételeket biztosítja, a megváltozott munkaképességű hallgatók számára a képzésben való
eredményes részvételhez szükséges környezeti és kommunikációs akadálymentesítést biztosítja,
2. a képzés megkezdését megelőzően − külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével − gondoskodik
a képzésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatáról,
3. a képzésben résztvevőket vizsgára felkészíti, gondoskodik a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról,
4. a hallgatók részvételéről jelenléti ívet vezet, és azt havonta megküldi a kormányhivatal részére,
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5. a képzési program végrehajtásáról, valamint a képzési programban tételesen felsorolt, a résztvevőkhöz
közvetlenül kapcsolódó felszerelésekről, eszközökről elkülönített nyilvántartást vezet, és erről tájékoztatja
a kormányhivatalt,
6. hozzájárul a képzés ellenőrzéséhez, továbbá
7. a képzésre jelentkezett, a megállapodás szerint hosszú ideje nem foglalkoztatott személyek számára biztosítja
a szintfelmérés előtt az előzetes felzárkózást elősegítő képzésben történő részvételt (tanulástechnikai tréning);
c) a kormányhivatal kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
1. a képzésre jelentkezők tájékoztatást kapnak az intézmény programjairól,
2. a képzési költség általa átvállalt részét számla alapján közvetlenül átutalja a képzést szervező intézménynek;
d) a megállapodás megszegésének következményeit, továbbá
e) egyéb, a felek által fontosnak tartott feltételeket.”
(2) A 6/1996. MüM rendelet 26/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A program költségei közül)
„b) a járási hivatal által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások, valamint a program működtetésének
a kormányhivatalnál és járási hivatalnál felmerült költségeit – kivéve az Flt. 39. § (4) bekezdésében meghatározott
költségeket – az intézményi költségvetés terhére,”
(kell elszámolni.)
7. §		
A 6/1996. MüM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja
(a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szervként eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében a „munkaügyi központnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
c)
2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés d) pontjában,
21/A. § (2) bekezdés b) pontjában, 26/C. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 26/G. §
(1) és (3) bekezdésében, 27. § (17) bekezdés nyitó szövegrészében, 27/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében
a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdés h) pontjában, 21/A. § (2) bekezdés d) pontjában és 27/B. § (1) bekezdés c) pontjában
a „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” szöveg,
e)
3. § (4) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrészek helyébe
a „kormányhivatal” szöveg,
f)
3. § (4) bekezdésében a „munkaügyi központtal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatallal” szöveg,
g)
5. § (1), (3) bekezdésében, (4) bekezdés d) pontjában, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében
a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
h)
5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (3) bekezdésében, 8/A. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés
a) pontjában, 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontjában, 11. § (6) bekezdésében, 21/A. §
(3) bekezdésében, 21/B. § (2) és (4) bekezdésében, 27. § (17) bekezdés nyitó szövegrészében, 27/B. §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
i)
9. § (3) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 21/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „kirendeltséghez”
szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,
j)
18. § (9) bekezdésében a „munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,
k)
26/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,
l)
27/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „kirendeltséggel” szövegrész helyébe a „járási hivatallal” szöveg
lép.

5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása
8. §		
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.)
NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi hatóság
az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja
a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a növény- és talajvédelmi
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt;
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b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatalát;
c) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt;
d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt.”
9. §		
A 27/1996. NM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervének munkavédelmi felügyelőségéhez (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban:
munkavédelmi hatóság)” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1), (7) bekezdésében, (8) bekezdés c) pontjában,
(9) és (10) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság”
szöveg,
c)
4. § (1) és (2) bekezdésében és 5. § (9) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe
az „a munkavédelmi hatóságot” szöveg,
d)
4. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz”
szöveg,
e)
4. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségéhez” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz”
szöveg,
f)
5. § (1) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségnél” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnál”
szöveg,
g)
5. § (1) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi
intézeténél (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási hivatal)” szöveg,
h)
5. § (9) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak”
szöveg,
i)
5. § (9) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó
szakigazgatási szervét” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatalt” szöveg,
j)
5. § (10) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
k)
6. §-ában a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrészek helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
l)
6. §-ában a „járási népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe „népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatalt” szöveg
lép.
10. §

(1) A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A 27/1996. NM rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(3) A 27/1996. NM rendelet 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági
követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
11. §		
Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági
követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi felügyelősége” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi
hatóság” szöveg lép.
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7. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása
12. §		
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.)
EüM rendelet 9. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége” szövegrész helyébe
a „fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

8. A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és
üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet módosítása
13. §		
A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére
vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;”

9. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása
14. §

(1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
(a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot, továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban:
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) minden olyan balesetről, technológiai, illetve üzemzavarról,
amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését okozhatja vagy okozhatta.”
(2) A 61/1999. EüM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a biológiai tényezővel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertőződött
vagy megbetegedett, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint
a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal véleményének figyelembevételével a munkavédelmi hatóság
a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket – az azonos expozíció
miatt – megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését.”

15. §		
A 61/1999. EüM rendelet
a)
3. § (4) bekezdés b) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak
(a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)” szöveg,
b)
7. §-át megelőző alcím címében az „A munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe az „A munkavédelmi
hatóság” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. §
(2) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe
a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
d)
7. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 12. §-át megelőző alcím címében, 12. §
(1) bekezdésében, 13. § (6) és (7) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe
a „munkavédelmi hatóságnak” szöveg,
e)
13. § (6) és (7) bekezdésében a „járási népegészségügyi intézetnek” szövegrész helyébe a „népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatalnak” szöveg,
f)
16. § (2) bekezdésében a „járási népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe a „népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatal” szöveg
lép.
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10. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása
16. §		
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a fővárosi és megyei kormányhivatal mint
munkavédelmi hatóság gondoskodik.”

11. Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és
hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet módosítása
17. §		
Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről
szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;”

12. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása
18. §		
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 4. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató – amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a továbbiakban:
munkavédelmi hatóság) indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot – a kockázatbecslést legalább
kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) és
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai
– a munkavédelmi hatóság tájékoztatása mellett – jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére.”
19. §		
A 26/2000. EüM rendelet
a)
4. § (5) és (6) bekezdésében, 5. § (13) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. §-ában, 18. §-át megelőző
alcím címében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség”
szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
b)
5. § (10) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „munkavédelmi felügyelőségnek”
szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” szöveg,
c)
15. § (3) bekezdésében és 16. § (5) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség felügyelője” szövegrész
helyébe a „munkavédelmi hatóság kormánytisztviselője” szöveg,
d)
16. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség felügyelőjének” szövegrész helyébe a „munkavédelmi
hatóság kormánytisztviselőjének” szöveg,
e)
18. § (2) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságot”
szöveg,
f)
21. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi felügyelőséggel” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg
lép.
20. §		
A 26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

13. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása
21. §

(1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000.
(IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: 30/2000. GM rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A járási hivatal a közvetítést kérő személy részére munkaközvetítést akkor végez, ha
a) rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és
b) a járási hivatallal kapcsolatot tart.”
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(2) A 30/2000. GM rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaadó köteles bejelenteni)
„b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás
alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei
kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről,
valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló jogszabályban meghatározott körben
– az a) pontban foglaltakon túlmenően – az olyan álláshelyet, amelyben a foglalkoztatás munkaviszonyon kívüli
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony [29. § c) pont] keretében történik.”
(3) A 30/2000. GM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő
a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek
támogatására a pályázatot benyújtotta,
b) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának
teljes időtartama alatt biztosítja,
c) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
d) a kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a mellékletben meghatározott
feltételekkel, továbbá
e) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített
azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
f ) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott feltételeinek, és azok fennállását igazolja.”
22. §		
A 30/2000. GM rendelet
a)
1. § a) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi
kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatalának mint állami foglalkoztatási szervnek (a továbbiakban: járási hivatal)”
szöveg,
b)
1. § b) pontjában a „fővárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi
központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mint állami foglalkoztatási szerv
(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
c)
1. § c) pontjában, 2. §-ában, 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (3) bekezdésében, 14. §
(2) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c), e) pontjában, (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében,
21. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 24. § (2) bekezdésében és 28. §-ában a „kirendeltség” szövegrész
helyébe a „járási hivatal” szöveg,
d)
2. §-ában, 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. §-ában, 24. § (3) bekezdésében, 26. §-ában,
27. § (2) bekezdésében, 29/A. § nyitó szövegrészében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe
a „kormányhivatal” szöveg,
e)
9/A. §-ában a „kirendeltségtől” szövegrész helyébe a „járási hivataltól” szöveg,
f)
9/A. §-ában, és 26. §-ában a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
g)
12. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási,
munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész
helyébe a „járási hivatal” szöveg,
h)
13. § (2) bekezdésében a „kirendeltségnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
i)
14. § (2) bekezdés a) pontjában, 16. § (2) bekezdésében a „kirendeltséget” szövegrész helyébe a „járási
hivatalt” szöveg,
j)
14. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a), b) pontjában a „kirendeltségnél”
szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,
k)
16. § (2) bekezdésében a „kirendeltséggel” szövegrész helyébe a „járási hivatallal” szöveg,
l)
21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó vagy jogi személy” szöveg,
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m)
n)
lép.

25. § (2) bekezdésében, és 29/A. § c) pontjában a „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe
a „kormányhivatallal” szöveg,
25. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központot” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg

23. §		
A 30/2000. GM rendelet melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

14. A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről,
vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet módosítása
24. §		
A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és
hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;”

15. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása
25. §		
A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet
3. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe
a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

16. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EÜM együttes rendelet módosítása
26. §		
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EÜM együttes
rendelet 6. § (6) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének” szövegrész
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

17. A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló
4/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása
27. §		
A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.)
GM rendelet 10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

18. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EÜM együttes rendelet módosítása
28. §		
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: 4/2002. SZCSM–EÜM
együttes rendelet) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi
felügyelőségéhez” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak
(a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)” szöveg lép.
29. §		
A 4/2002. SZCSM–EÜM együttes rendelet 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

19. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet
módosítása
30. §		
A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energiahatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2. § c) pontjában
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a „fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal” szöveg lép.

20. A háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafelhasználásának ismérveiről való
tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása
31. §		
A háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002.
(II. 15.) GM rendelet 10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

21. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása
32. §		
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
a)
9. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „területileg
illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b)
9. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe
a „területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

22. A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló
87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása
33. §		
A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.)
GKM rendelet 10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

23. A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való
tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása
34. §		
A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003.
(XII. 16.) GKM rendelet 10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

24. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági
követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása
35. §		
A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet
a)
4. § (3) bekezdés d) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b)
4. § (6) bekezdés i) pontjában a „munkavédelmi felügyelőségtől” szövegrész helyébe a „munkavédelmi
hatóságtól” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg
lép.
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25. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes
bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása
36. §		
A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési
kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
a)
1. § (4) bekezdés b) pontjában és 9. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és
műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b)
3. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe
az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósággal”
szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatallal” szöveg
lép.

26. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása
37. §		
A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: 66/2005. EüM rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Ha az 5. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések keretében a munkavédelmi képviselő vagy a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa megállapítja, hogy
a) a hallásvizsgálatok eredménye és a jegyzőkönyv között ellentmondás van, vagy
b) a zajmérés nem az üzemszerű működésnek megfelelően történt,
a jegyzőkönyvet észrevételeivel a munkavédelmi hatóságnak megküldi. A munkavédelmi hatóság az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) véleményének figyelembevételével határozattal intézkedik a zajmérés
megismétléséről.”
38. §		
A 66/2005. EüM rendelet 6. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi
hatóság)” szöveg lép.

27. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása
39. §		
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének
(a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak
mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)” szöveg,
b)
4. § (7) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrészek helyébe a „munkavédelmi hatóság”
szöveg,
c)
16. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg
lép.

28. Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása
40. §

(1) Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet
(a továbbiakban: 26/2006. GKM rendelet) 4. § (1) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „mérésügyi és
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság)” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 26/2006. GKM rendelet 2. §-a.
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29. Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása
41. §		
Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „fővárosi
és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál” szövegrész helyébe a „mérésügyi és
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveg lép.

30. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes
szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása
42. §		
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet
a)
26. § (2) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját” szövegrész
helyébe az „az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban:
kormányhivatal)” szöveg,
b)
27. § (4) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban:
munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
c)
27. § (4) bekezdésében a „munkaügyi központok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,
d)
28. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

31. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának,
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának
műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása
43. §		
A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának,
a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 2. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: területi hatóság) gyakorolják” szövegrész helyébe a „mérésügyi
és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi hatóság)
gyakorolja” szöveg lép.

32. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
módosítása
44. §		
A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. § (1) bekezdésében
a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „mérésügyi
és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

33. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása
45. §		
Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2011. NGM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal).”
46. §		
A 2/2011. NGM rendelet
a)
2. § (1), (2), és (5) bekezdésében, valamint 3. §-ában a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal”
szöveg,
b)
3. §-ában a „kirendeltséggel való együttműködési kötelezettsége” szövegrész helyébe a „járási hivatallal az Flt.
54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége” szöveg
lép.

4468

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 45. szám

34. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása
47. §		
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. § 17. pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;” szövegrész helyébe
a „bányafelügyelet;” szöveg lép.

35. A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási
adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet
módosítása
48. §		
A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény
igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2012.
NGM rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal),”
49. §		
A 2/2012. NGM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 4. §
(2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási
hivatal” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a „kirendeltséghez” szövegrész
helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdésében a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
d)
2. § (3) bekezdésében a „kirendeltségnek” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
e)
3. § (1) bekezdés d) pontjában az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási
szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
f)
4. § (1) bekezdésében a „kirendeltségtől” szövegrész helyébe a „járási hivataltól” szöveg,
g)
6. § (1) bekezdésében a „kirendeltségnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg
lép.
50. §

(1) A 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(2) A 2/2012. (II.7) NGM rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

36. A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosítása
51. §		
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági
előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága”
szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg,
b)
2. melléklet 2.1. pont 82. alpontjában az „az illetékes bányakapitányságtól” szövegrész helyébe
az „a bányafelügyelettől” szöveg,
c)
2. melléklet 7.9. pontjának „A felhasználó képviselőjének nyilatkozata” alcímének 3. pontjában a „területileg
illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság” szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.
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37. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló
18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet módosítása
52. §

(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet
(a továbbiakban: 18/2013. NGM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter határozza meg az NFA előirányzatainak azon részét, amely felett az állami foglalkoztatási szerv
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (8) bekezdése szerint
rendelkezik (a továbbiakban: megyei NFA keret). A kormányhivatal Ávr. 9. § (8) bekezdése szerinti szervezeti egysége
vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal alkalmazásában álló személy (a továbbiakban együtt: kormányhivatal
megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége) a megyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik.”
(2) A 18/2013. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége által beszedett, az Flt. 39/C. §
(1) bekezdés i) pontja szerinti bevétel (a továbbiakban: területi egyéb bevétel) azt az alaprészt illeti meg, amely
javára jogszabály a befizetést előírja vagy amelynek jogcímén a kifizetés megtörtént.
(2) Az NFA-t illető, a tervezettet meghaladóan befolyt területi egyéb bevételt a kormányhivatal megyei NFA kerettel
gazdálkodó szervezeti egysége az alaprész kiadásainak forrásául nem használhatja fel.”

53. §		
A 18/2013. NGM rendelet
a)
2. § (2) és (3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ”
szövegrész helyébe a „kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdésében az „az Ávr. 13. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Ávr. 13. § (2) és (3) bekezdése”
szöveg,
c)
3. §-ában az „A munkaügyi központ vezetője” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal megyei NFA kerettel
gazdálkodó szervezeti egység vezetője” szöveg,
d)
3. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási munkaügyi
kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv
hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége
(a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
e)
4. §-ában a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége”
szöveg,
f)
5. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központ igazgatója és a kirendeltség vezetője” szövegrész helyébe
a „kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője” szöveg
lép.

38. A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére
szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló
21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosítása
54. §		
A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek
a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban:
munkaügyi központ)” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrészek helyébe
a „kormányhivatal” szöveg,
c)
7. § (1) és (2) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
d)
7. § (3) bekezdésében az „a munkaügyi központnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak” szöveg
lép.
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39. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása
55. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 4. alcímében foglalt táblázat C:28. mezőjében a „munkaügyi kirendeltség” szövegrész
helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.

40. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos
műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet módosítása
56. §

(1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről
és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 35/2014.
NGM rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó
berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet gyakorolja.”
(2) A 35/2014. NGM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága”
szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg,
b)
17. § (1) bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságai állapítják” szövegrész helyébe az „a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal állapítja meg” szöveg
lép.

41. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása
57. §		
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 3. §
(4) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrészek helyébe a „földművelésügyi
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

42. Záró rendelkezések
58. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
59. §		
Hatályát veszti
a)
a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges
szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet,
b)
a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség
megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló
5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet,
c)
a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén
belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi)
munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról szóló
22/2007. (V. 23.) SZMM rendelet,
d)
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 6/1987. EüM rendelet mellékletének 1.3. pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és
munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelősége” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei
kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

2. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója” címét követő
második bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség, illetve a bányakapitányság” szövegrész helyébe
a „munkavédelmi hatóság, illetve a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklet I. alcím 3. és 4. pontjában, II. alcím 1. és 2. pontjában a „munkavédelmi
felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

4. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 27/1996. NM rendelet 4. számú melléklet „Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott
expozícióról” című nyomtatványban a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság”
szöveg lép.

5. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 27/1996. NM rendelet 6. számú melléklet „Értesítés” alcímét megelőzően a „Kormányhivatal Munkavédelmi
és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal mint
munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

6. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
1. A 26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklet címében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi
felügyelősége” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
2. A 26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklet „IGAZOLÁS” alcímében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrészek
helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

7. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 30/2000. GM rendelet melléklet „A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei” címét követően az „A munkaügyi
központ” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg lép.
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8. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 4/2002. SZCSM–EÜM együttes rendelet 4. számú melléklet I. Általános követelmények rész 5. Szellőztetés
alcím 5.6. pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének” szövegrész helyébe
a „munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

9. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
A 2/2012. NGM rendelet 1. melléklet „Belépési nyilatkozat” alcímében
1. a „Munkaügyi Központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal” szöveg,
2. az „a munkaügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
3. a „munkaügyi központ kirendeltségén” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,
4. a „munkaügyi központ kirendeltségének” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
5. az „azon a kirendeltségen” szövegrész helyébe az „annál a járási hivatalnál” szöveg
lép.

10. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez

Hatósági bizonyítvány
járulékkedvezmény igénybevételéhez a Karrier Híd Programban részt vett személy részére
Hatósági bizonyítvány száma: ............................................................................................................................................................................
családi és utónév: ................................................................................................................................................................................................... ;
születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................. ;
születési hely, idő (év, hónap, nap): ................................................................................................................................................................. ;
anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................ ;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím: .................................................................................................................................................... ;
adóazonosító jel: ..................................................................................................................................................................................................... ;
A járulékkedvezmény igénybevételének érvényessége:
.....................................................-tól (kiállítás dátuma)
.....................................................-ig (a kiállítás hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napja)
A Karrier Híd Programban résztvevő személy foglalkoztatása esetén a költségvetési szervnek nem minősülő
foglalkoztatónál munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató jogosult az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. §
(1) bekezdésben meghatározott adókedvezményre. Az adókedvezmény a hatósági bizonyítványon szereplő
érvényességi időtartam alatt vehető igénybe.
Ismételt kiadás esetén:
A ......................... napon kiadott ........................ számú hatósági bizonyítvány .............................................. naptól érvénytelen.
A kiállítás dátuma: .................................................
		
		
		

....................................................................................
járási hivatal vezető
/kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintéző”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2015. (III. 31.) NFM rendelete
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet és a közúti járművezetők
és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
87. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet módosítása
1. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet 1. számú mellékletében a „Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szöveg lép.

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
2. §

(1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„11. járműkezelési vizsga: a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatok végrehajtásának, valamint a jármű
biztonsági ellenőrzésének számonkérése az „A”, „AM”, „A1”, „A2”, és „B1” kategóriák esetében,”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„13. kategória és kombinált kategória: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott vezetői engedély kategóriái; e rendelet
szempontjából a korábban megszerzett „A/1” kategóriát „A1” kategóriának kell tekinteni,”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában:)
„22. rutinvizsga: a jármű technikai kezelésének, valamint a manőverezési feladatok végrehajtásának számonkérése
a „C”, „D”, „T”, „Trolibusz” kategóriák, valamint a „C1”, „D1” kategóriák, továbbá a „BE”, „CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” kombinált
kategóriák esetében,”

3. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képzés a közlekedési hatóság képzési engedélye (a továbbiakban: engedély) alapján tartható az „A”, „B”, „C”, „D”,
„AM”, „T”, „K”, „Trolibusz” kategóriákban, valamint az „A1”, „A2”, „B1”, „C1”, „D1” kategóriákban, továbbá a „BE”, „CE”, „C1E”,
„DE”, „D1E” kombinált kategóriákban.”
4. §		
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után,
főoktatási része – a „B” kategóriás képzés kivételével – a sikeres járműkezelési, vagy rutinvizsga után kezdhető meg.
A „B” kategóriás képzés esetén a vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része a kötelezően teljesítendő alapoktatási
órák teljesítését követően kezdhető meg. Amennyiben a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos
tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti
tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet.”
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5. §		
Az R. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Vizsgabiztosi tevékenységet nem végezhet az a szakoktató, aki gyakorlati szakoktatóként tevékenykedik, vagy
képző szervvel a járművezetők gyakorlati oktatására irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll.”
6. §		
Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki
a) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és
két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel
rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
c) „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.”
7. §		
Az R. 39. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) 2015. december 31. napjáig az e rendelet 8. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt teljesítettnek kell tekinteni,
ha a vizsgabiztos tekintetében teljesül a 8. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel.”
8. §		
Az R. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv, valamint az azt módosító
2000/56/EK bizottsági irányelv és 2008/65/EK bizottsági irányelv a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel együtt;
b) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke, 5. cikk (2) és
(3) bekezdése, valamint 10. cikk (2) és (3) bekezdése kivételével;
c) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint
a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása,
a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a mezőgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh
Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2004. április 26-i 2004/66/EK tanácsi irányelv Melléklet IV. rész
2. pontja;
d) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel
történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/103/EK tanácsi irányelv Melléklet A. rész 6. pontja;
e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
f ) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel és a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelettel együtt;
g) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv;
h) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel
történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontja;
i) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelv;
j) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelv Melléklet 1. pontja.”
9. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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10. §		
Az R.
a)
10. § (2) bekezdés e) és f ) pontjában, valamint a 11. § (4) bekezdésében, az „alkategóriás” szövegrész helyébe
a „kategóriás” szöveg,
b)
13. § (1) bekezdésében az „alkategóriájú” szövegrész helyébe a „kategóriájú” szöveg,
c)
16. § e) pont eb) alpontjában a „vizsga rendjét megzavarta,” szövegrész helyébe a „vizsga rendjét megzavarta,
vagy a vezetési kartont elveszítette,” szöveg,
d)
33/A. § a) és b) pontjában a „C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E” szövegrész helyébe a „C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE” szöveg,
e)
33/B. § (1) bekezdés a) pontjában és a 33/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „D1, D1+E, D, D+E”
szövegrész helyébe a „D1, D1E, D, DE” szöveg,
f)
33/B. § (1) bekezdés b) pontjában és a 33/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „C1, C1+E, C, C+E”
szövegrész helyébe a „C1, C1E, C, CE” szöveg,
g)
3. számú melléklet 3.1.3. pontjában az „alkategóriás” szövegrész helyébe a „kategóriás” szöveg,
h)
3. számú melléklet 3.1.4. pontjában az „alkategóriás, továbbá a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E”, „D1+E” kombinált
kategóriás képzés esetén a képző szervnek rendelkeznie kell az oktatásra kialakított helyiséggel, amelyben
el kell helyezni legalább egy darab, az oktatni kívánt kategóriának (alkategóriának, kombinált kategóriának)”
szövegrész helyébe a „kategóriás, továbbá a „BE”, „CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” kombinált kategóriás képzés esetén
a képző szervnek rendelkeznie kell az oktatásra kialakított helyiséggel, amelyben el kell helyezni legalább egy
darab, az oktatni kívánt kategóriának (kategóriának, kombinált kategóriának)” szöveg,
i)
3. számú melléklet 4. pontjában az „alkategória” szövegrész helyébe a „kategória” szöveg,
j)
6. számú melléklet „III. Az oktatásban használt járművek követelményei és vizsgálata” című fejezet
2. pontjában az „alkategóriába” szövegrész helyébe a „kategóriába” szöveg,
k)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet 3. pontjában
az „alkategóriára” szövegrész helyébe a „kategóriára” szöveg,
l)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet 4. pontjának
címében a „„C+E”, „C1”, „C1+E”, „D”, „D+E”, „D1” és a „D1+E”” szövegrész helyébe a „„CE”, „C1”, „C1E”, „D”, „DE”, „D1”
és a „D1E”” szöveg,
m)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet
4.1.9. pontjában a „(csak a „C”, „C+E”, „C1”, „C1+E” kategóriákban)” szövegrész helyébe a „(csak a „C”, „CE”, „C1”,
„C1E” kategóriákban)” szöveg,
n)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet
4.1.10. pontjában a „(csak a „D”, „D+E”, „D1”, „D1+E” kategóriákban)” szövegrész helyébe a „(csak a „D”, „DE”, „D1”,
„D1E” kategóriákban)” szöveg,
o)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet
4.2. pontjában a „„C+E”, „D” és „D+E”” szövegrész helyébe a „„CE”, „D” és „DE”” szöveg,
p)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet
4.2.5. pontjában a „(csak a „C+E”, „D+E” kategóriákban)” szövegrész helyébe a „(csak a „CE”, „DE” kategóriákban)”
szöveg,
q)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet
4.2.8. pontjában a „(csak a „C”, „C+E” kategóriákban)” szövegrész helyébe a „(csak a „C”, „CE” kategóriákban)”
szöveg,
r)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és
a forgalmi vizsga” alfejezet 5.1. pontjában az „a 4. vagy 5. számú” szövegrész helyébe az „az 5. számú” szöveg,
s)
7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és
a forgalmi vizsga” alfejezet 7. pontjának címében, a 7.1.5. pontjában, 7.1.6. pontjában és a 7.3. pontjában
a „B+E” szövegrész helyébe a „BE” szöveg,
t)
8. számú melléklet 7.2.2.1. pontjában, a 7.2.3. pontjában, a 7.2.4.1., a 7.4.2.2. és a 7.5.2. pontjában,
a 7.5.4. pontjában, a 7.5.6.1. pontjában, a 7.5.7.1. pontjában, a 7.5.7.2. pontjában és a 7.5.7.3. pontjában
az „alkategóriás” szövegrész helyébe a „kategóriás” szöveg,
u)
8. számú melléklet 7.2.4.1. pontjában és a 7.5.6.1. pontjában az „alkategóriában” szövegrész helyébe
a „kategóriában” szöveg,
v)
8. számú melléklet 7.5.1.1. pontjában az „alkategóriás, továbbá a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E” és „D1+E”
kombinált kategóriás” szövegrész helyébe a „kategóriás, továbbá a „BE”, „CE”, „C1E”, „DE” és „D1E” kombinált
kategóriás” szöveg,
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w)

x)
y)

z)

zs)

8. számú melléklet 7.5.7.1. pontjában, a 7.5.7.2. pontjában, a 7.5.7.3. pontjában, a 8.1.1. pontjában,
a 8.1.2. pontjában az „A „C1”, „D1” alkategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1+E”, „D1+E”, „C+E”, „D+E”
kombinált kategóriák” szövegrész helyébe az „A „C1”, „D1” kategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1E”,
„D1E”, „CE”, „DE” kombinált kategóriák” szöveg,
8. számú melléklet 8.2. pontjában az „alkategória” helyébe a „kategória” szöveg,
12. számú melléklet 4.1. pontjában, a 4.3. pontjában, 4.5. pontjában, valamint a 13. számú melléklet
4.1. pontjában, a 4.3. pontjában és 4.5. pontjában a „(C1, C1+E, C és C+E jármű-kategóriákhoz)” szövegrész
helyébe a „(C1, C1E, C és CE jármű-kategóriákhoz)” szöveg,
12. számú melléklet 4.2. pontjában, 4.4. pontjában, a 4.6. pontjában, valamint a 13. számú melléklet
4.2. pontjában, 4.4. pontjában és 4.6. pontjában a „(D1, D1+E, D és D+E jármű-kategóriákhoz)” szövegrész
helyébe a „(D1, D1E, D és DE jármű-kategóriákhoz)” szöveg,
14. számú melléklet 4. pont 9. alpontjában a „gépjármű-kategória, -alkategória, amelyekre” szövegrész
helyébe a „gépjármű kategória, amelyre” szöveg

lép.
11. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3. § (3) bekezdés a) pontjában az „alkategóriákat,”,
b)
3. § (4) bekezdésében az „alkategóriára,”,
c)
6. § (3) bekezdésében az „a 4. vagy”,
d)
9. § (2) bekezdésében a „4.”,
e)
10. § (2) bekezdés c) pontjában az „ , alkategóriájára,”,
f)
14. § (3) bekezdésében az „alkategóriához,”,
g)
14. § (4) bekezdésében az „alkategóriában,”,
h)
14. § (5) bekezdésében az „alkategóriákhoz,”,
i)
25. § (2) bekezdés d) pontjában az „ , alkategória”,
j)
27. § (7) bekezdésében az „alkategória,”,
k)
6. számú melléklet II. 2. pontjában az „alkategóriát,”,
l)
12. számú melléklet 6. pontjában az „– a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti
összehasonlíthatóságról szóló, 1985. július 16-i 85/368/EGK tanácsi határozat I. mellékletében előírt
képzésszint szerkezet 2. szintjének elérése mellett –”,
m)
13. számú melléklet 4.3. és 4.4. pontjában a „3820/85/EGK,”
szövegrész.
12. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
13. §		
A rendelet 2. alcíme
a)
a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 14/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 3. számú melléklet 3.1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.5. Az „A”, „B”, „C”, „D”, „AM”, „T”, „Trolibusz” kategóriás, valamint az „A1”, „A2”, „B1”, „C1”, „D1” kategóriás, továbbá a „BE”,
„CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” kombinált kategóriás képzés esetében a tantervben részletesen meghatározott méretű és kialakítású
gyakorlópálya, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
Az „A”, „A2”, „Akorl.”, „B”, „C”, „D”, „M”, „AM”, „T”, „Trolibusz” kategóriás, valamint az „A1”, „C1”, „D1” kategóriás, továbbá a „BE”,
„CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” kombinált kategóriás képzés esetén a tantervben részletesen meghatározott méretű és kialakítású
gyakorlópályával, amelynek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
fa) forgalom elől elzárt terület,
fb) szilárd burkolat,
fc) legyen alkalmas – a gyakorlást egyidejűleg végzők számának figyelembevételével – az előírt feladatok biztonságos
végrehajtására,
fd) kulturált WC és kézmosási lehetőség,
g) a vezetési gyakorlat oktatásához a képzési engedélyben szereplő kategóriába tartozó, az 5. számú mellékletben
meghatározott további feltételeknek megfelelő, érvényes forgalmi engedéllyel járművekkel és felszerelésekkel.
A járműkezelési és rutinfeladatok oktatásához meghatározott gyakorló pálya szilárd burkolatának, kizárólag a képzés (gyakorlás)
céljára elfogadható – a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve – minden olyan felület, amely időjárástól függetlenül, a
burkolat deformációja nélkül alkalmas a feladatok gyakorlására. A kétkerekű járművek oktatásához aszfalt vagy beton burkolatú
pálya szükséges.
A pálya méretének az adott járműkategóriára előírt tantervi és vizsgafeladatok gyakorlására alkalmasnak kell lennie. A kizárólag
képzésre használt pálya esetében nem követelmény az összes feladat egyidejű gyakorlási lehetőségének biztosítása. A pálya
oktatás közbeni átrendezése megengedett.”
2. Az R. 3. számú melléklet 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.1. Az egyes járműkategóriákhoz tartozó oktatási idők és teljesítendő menettávolságok.
Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak

Kategória

Járművezetési gyakorlat

Megjegyzés

Σóra

K

Je

Szü

F 1–2

Mu

Bü

Σóra

A

F

F/v

F/o

F/h

F/é

F/k

M

A1, A2,

22

X

X

X

–

–

–

16

6

10

8

2

–

–

–

240

A11)

3

X

X

X

–

–

–

2

1

1

1

–

–

–

–

30

2)

A2

-

-

-

-

–

–

–

12

4

8

6

2

–

–

–

180

A23)

3

X

X

X

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

A4)

-

-

-

-

–

–

–

12

4

8

4

4

–

–

–

180

A5)

3

X

X

X

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

-

A2)

-

-

-

-

-

-

16

6

10

8

2

-

-

-

240

A3)

3

X

X

X

-

-

10

4

6

4

2

-

-

-

150

A6)

22

X

X

X

–

–

26

10

16

11

5

–

–

–

390

B

28

X

X

X

–

–

29

9

20

14

4

–

2

–

580

B969)

6

-

-

X

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

B1

28

X

X

X

-

-

-

29

9

20

14

4

-

2

-

348

C1

80

X

X

X

–

X

X

19

6

13

7

2

2

2

–

228

C

80

X

X

X

–

X

X

29

6

23

15

4

2

2

–

348

C7)

16

–

–

–

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

168

D1

40

X

X

X

–

–

X

29

6

23

15

4

2

2

–

348

D

28

X

X

X

–

–

X

29

6

23

17

4

2

–

–

348

BE

22

X

X

X

–

X

X

16

6

10

4

4

2

–

–

192

C1E

20

X

X

X

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

168

CE

20

X

X

X

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

168

D1E

22

X

X

X

–

X

X

14

6

8

4

2

2

–

–

168

DE

20

X

X

X

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

168

AM

16

X

X

–

–

–

–

10

4

6

–

–

–

–

–

100

X

1

11. § (5) bekezdés

11. § (5) bekezdés

11. § (5) bekezdés

11. § (5) bekezdés c) pont
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T

56

X

X

X

–

X

X

24

6

18

9

5

–

–

4

K

12

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

TR

102

X

X

X

X

X

X

49

4

45

45

–

–

–

–

TR8)

50

X

X

X

X

X

X

26

4

22

22

–

–

–

–

Rövidítések:
K

= Közlekedési alapismeretek

A

= Alapoktatás

Je

= Járművezetés elmélete

F

= Főoktatás

Szü

= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

F/v

= városi vezetés

Bü

= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

F/o

= országúti vezetés

Mu

= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

F/h

= hegyvidéki vezetés

F 1–2

= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

F/é
F/k

= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen

M

= Menettávolságok kilométerben

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén
2) „A1” kategória megszerzését követő két éven belül
3) „A1” kategória megszerzését követő két éven túl
4) „A2” kategória megszerzését követő két éven belül
5) „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl
6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves „A2” kategóriás vezetői engedéllyel
7) „C1” kategória megszerzését követő 2 éven belül
8) „D” kategóriás vezetői engedéllyel
9) „B” kategóriájú járművek nehéz pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb
megengedett össztömege 3500 kg és 4250 kg közötti”
3. Az R. 3. számú melléklet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. „B” kategória 96. kód megszerzésének feltételei
A 96. kód érvényesítéséhez a jelöltnek rendelkeznie kell „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vagy a kód megszerzésére
irányuló tanfolyam „B” kategóriával összevontan is végezhető. Összevont tanfolyam esetén a 3.2.1. pontban előírt oktatási
órákon a „B” kategórián felül kell a tanulónak részt vennie. Az elméleti vizsgák a „B” kategória elméleti vizsgájával egyidejűleg. A
gyakorlati vizsga a „B” kategóriás forgalmi vizsgával együtt is kiírható. Összevont tanfolyam esetén a „B” kategóriás forgalmi
vizsga sikeres rutin vizsga nélkül is tehető. Összevont tanfolyam esetén a vizsgázó bármikor lemondhat a 96. kódra vonatkozó
igényéről, amely lemondás a „B” kategóriára tett vizsgáit nem érinti. B 96 tanfolyamot az a képző szerv tarthat, aki rendelkezik a
közlekedési hatóság engedélyével „BE” kategóriás képzésre.”
4. Az R. 3. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. Az együtt tartott tanfolyamok
Együtt tartott tanfolyami foglalkozásokat a következő kategóriákban lehet szervezni:
a) „AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B1”, „B” és B96
b) „BE” és „D1E”;
c) „B” és „T”;
d) „C1” és „C”;
e) „C1E”, „CE” és „DE”;
f) „T” és „K” (kerti traktor és állati erővel vont jármű).
Az együtt tartott oktatást külön, kategóriánként kell a tanulmányi naplóban feltüntetni.”
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2. melléklet a 14/2015. (III. 31.) NFM rendelethez
„5. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A 2003. év december 1-jét követően oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások
1. A járművek követelményei kategóriánként
„A1” kategória
Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja
meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas.
A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább
0,08 kW/kg.
„AM” kategória
„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű
járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy
a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.
„A” kategória
2018. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3
hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel.
2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal
(amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen
tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.
„A2” kategória
Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 395 cm3, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem
több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár
elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.
„B1” kategória
„L7e” kategóriába tartozó legalább két ülőhellyel rendelkező négykerekű motorkerékpár, amely legalább 60 km/óra sebesség
elérésére képes.
„B” kategória
„B” kategóriába tartozó négykerekű személygépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) legalább 5 személy befogadóképesség,
ab) legalább négyajtós kivitel,
ac) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) a járműnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, amennyiben azt a gyári kialakítás lehetővé teszi,
bb) olyan oldalhelyes irányjelző visszajelző, amely az oktatói és a hátsó ülésekről is jól láthatóvá teszi az irányjelző működését,
bc) kettős pedálrendszer, amely a járművezető melletti ülésből is biztosítja az üzemi pedálokkal elérhető szabályozást. A pótfék
hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) három darab visszapillantó tükör, amely a vezetőülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő
hátralátást [a közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a
továbbiakban: 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet) 78. § (1)–(2) bekezdése alapján],
be) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra
történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és
a vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást).
„B” kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez:
„B” kategóriába tartozó négykerekű gépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel;
b) a szakértői bizottság egyedi műszaki előírásainak megfelelően átalakított [a közúti járművezetők egészségügyi
alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján],
c) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedállal van felszerelve. A pótfék
hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
d) két darab pót-visszapillantó tükörrel van ellátva, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali
forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető,
amely a vezető- és a vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást).
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„B” kategória 96. kód megszerzésére irányuló képzésben a járműnek meg kell felelnie a „BE” kombinált kategóriás képzésbe
bevont jármű ezen mellékletben előírt műszaki követelményeivel, amely járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes
össztömegének a 3500 kg-ot meg kell haladnia, de nem haladhatja meg a 4250 kg-ot.
„C1” kategória
„C1” kategóriába tartozó tehergépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) legalább 5 m hosszúság,
ab) legalább 4000 kg megengedett legnagyobb össztömeg,
ac) legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
ad) azonos légtérben legalább 3 személy befogadására alkalmas vezetőfülke,
ae) a vezetőfülke szélességével és magasságával legalább azonos szélességű és magasságú, zárt, de nem különleges
felépítmény;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) valamennyi fékezet kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bb) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő menetíró készülék (tachográf) oktatási
célú használatra,
bc) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék hatásosságának el kell
érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi
sávra történő hátralátást;
c) a tehergépkocsit legalább a terhelhetősége feléig meg kell terhelni.
„C” kategória
„C” kategóriába tartozó tehergépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) legalább 2,4 m szerkezeti szélesség, legalább 8 m szerkezeti hosszúság,
ab) legalább 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömeg, és a vizsgán a tényleges össztömeg legalább 10 000 kg,
ac) legalább 80 km/óra tervezési sebesség,
ad) azonos légtérben legalább 3 személy befogadására alkalmas kialakítású vezetőfülke,
ae) a vezetőfülke szélességével és magasságával legalább azonos szélességű és magasságú, zárt, de nem különleges
felépítmény,
af) vezető által működtetett kézi sebességváltó karral rendelkezik;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) legalább 8 előremeneti fokozatú nyomatékváltó (sebességváltó),
bb) valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bc) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő menetíró készülék (tachográf) oktatási
célú használatra,
bd) sebességkorlátozó,
be) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál,
bf) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra
történő hátralátást.
„D1” kategória
„D1” kategóriába tartozó autóbusz, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) legalább 5 m hosszúság,
ab) legalább 4000 kg megengedett legnagyobb össztömeg,
ac) legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bb) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő menetíró készülék (tachográf) oktatási
célú használatra,
bc) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék hatásosságának el kell
érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi
sávra történő hátralátást.
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„D” kategória
„D” kategóriába tartozó autóbusz, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) legalább 2,4 m szerkezeti szélesség, legalább 10 m szerkezeti hosszúság,
ab) legalább 80 km/óra tervezési sebesség;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) visszatartó fék (tartósfékrendszer), az ENSZ EGB 13. számú mellékletének előírása szerint,
bb) valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bc) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő menetíró készülék (tachográf) oktatási
célú használatra,
bd) a 10 000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű esetén sebességkorlátozó,
be) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál,
bf) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra
történő hátralátást.
„BE” kombinált kategória
„BE” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) a járművezetővel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképességű „B” kategóriába tartozó vonójármű,
ab) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1100 kg,
ac) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményű, legalább 1,5 m széles, legalább 1,5 m magas, de a vonójárműnél nem
alacsonyabb és nem keskenyebb,
ad) a járműszerelvény hosszúsága legalább 7,5 m,
ae) a járműszerelvény legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
af) a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömegének a 3500 kg-ot meg kell haladnia,
ag) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a gépkocsi saját tömegét;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék hatásosságának el kell
érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bb) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi
sávra történő hátralátást;
c) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„C1E” kombinált kategória
„C1E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) „C1” kategóriába tartozó oktatójármű,
ab) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményű, szélességének és magasságának legalább a vezetőfülke szélességével és
magasságával azonosnak kell lennie,
ac) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1250 kg,
ad) a járműszerelvény szerkezeti hosszúsága legalább 8 m,
ae) a járműszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) terhelés vizsgán:
ba) a tehergépkocsit a terhelhetősége feléig meg kell terhelni,
bb) a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„CE” kombinált kategória
I. Pótkocsis járműszerelvény esetén:
„CE” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) „C” kategóriába tartozó oktatójármű,
ab) a pótkocsi legalább 7,5 m szerkezeti hosszúságú, zárt, de nem különleges felépítményű, szélességének és magasságának
legalább a vezetőfülke szélességével és magasságával azonosnak kell lennie,
ac) a járműszerelvény szélessége legalább 2,4 m,
ad) a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legalább 20 000 kg, és a vizsgán a tényleges össztömege
legalább 15 000 kg,
ae) a járműszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas.
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II. Félpótkocsis járműszerelvény esetén:
„CE” kombinált kategóriába tartozó félpótkocsis vagy csuklós járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) a „C” kategóriába tartozó vonójármű, vezetőfülkéjében a járművezetővel azonos légtérben legalább 3 személy
befogadóképesség,
ab) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményű, szélességének és magasságának legalább a vezetőfülke szélességével és
magasságával azonosnak kell lennie,
ac) a járműszerelvény szélessége legalább 2,4 m, hosszúsága legalább 14 m,
ad) a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legalább 20 000 kg, és a vizsgán a tényleges tömege
legalább 15 000 kg,
ae) a járműszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) legalább 8 előremeneti fokozatú sebességváltó (nyomatékváltó),
bb) minden fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bc) 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő menetíró készülék (tachográf) oktatási célú
használatra,
bd) sebességkorlátozó,
be) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál,
bf) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra
történő hátralátást.
„D1E” kombinált kategória
„D1E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) „D1” kategóriába tartozó oktatójármű,
ab) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1250 kg,
ac) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményű, szélessége és magassága legalább 2 m,
ad) a járműszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„DE” kombinált kategória
„DE” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) „D” kategóriába tartozó oktatójármű,
ab) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményű, magassága legalább 2 m,
ac) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1250 kg, és szélessége legalább 2,4 m,
ad) a járműszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„T” kategória
„T” kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató két pótkocsival, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzők:
aa) a járművezetővel azonos légtérben lévő 2 személy befogadóképességű vezetőfülke,
ab) 2 darab – a forgalmi vizsgán egy darab – nem különleges felépítményű pótkocsi;
b) kötelező felszerelések és tartozékok:
ba) oktatói, vizsgabiztosi pótülés,
bb) az oktatói, vizsgabiztosi ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható fékpedál,
bc) két darab pót-visszapillantó tükör, amely az oktatói, vizsgabiztosi ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali
forgalmi sávra történő hátralátást;
c) a pótkocsit legalább a terhelhetősége feléig kell megterhelni.
„Trolibusz” kategória
Trolibusz kategóriába tartozó jármű, amely az alábbi kötelező tartozékokkal rendelkezik:
a) az oktatásra és vizsgára kiírt járatra „Tanuló járat” felirat,
b) vészkapcsoló,
c) oktatói pótfék vagy oktató által kezelhető üzemi fék,
d) két darab pót-visszapillantó tükör, amely az oktatói ülésből biztosítja a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra
történő hátralátást.
A felsorolt járművek teljesítmény- és sebességadatai hatósági bizonyítvány hiányában a gyártó által kiadott „Kezelési Útmutató”val is igazolhatók.
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2. Egyéb követelmények
Az oktatásra használt valamennyi járművet – kétkerekű járműveket kivéve – fel kell szerelni kék alapszínű, 20 cm magasságú, 3
cm vonalvastagságú – elölről és hátulról egyaránt – jól látható, nyomtatott fehér „T” betűt ábrázoló, 25x25 cm oldalélű táblával,
valamint jól láthatóan fel kell tüntetni az „Autósiskola” feliratot. A „B” kategória esetében ezen jelzéseket a jármű hossztengelyére
merőlegesen felszerelt tetőtáblán kell elhelyezni. A tetőtáblán lévő „T” betűt oktatáson kívül le kell takarni.
Az „AM” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” és „A2” kategóriás gyakorlati képzés főoktatási szakaszában a kísérő szakoktatót
szállító személygépkocsi tetőtartóján el kell helyezni a motorosok oktatására figyelmeztető feliratot tartalmazó táblát.”

7

4484

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 45. szám

3. melléklet a 14/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

Az R. 6. számú mellékletének módosítása
Az R. 6. számú melléklet „II. Az oktatójárművek minősítő vizsgálatának eljárási rendje” című fejezet 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Az oktatójárművek minősítő vizsgálata
A közúti járművezető-képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy oktatására használt „B”, „C”, „D”, „T” kategóriás, a „B1”, „C1”, „D1”
kategóriás, valamint a „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E”, „DE” kombinált kategóriás oktatójármű járművekhez tartozó oktatójármű-igazolás
kiadásához szükséges minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság végzi.
Az oktatójárművek minősítő vizsgálatát az üzemben tartó kérelmére a közlekedési hatóság végzi el.
A „C1”, „D1” kategóriás, „C”, „D” kategóriás, „C1E”, „CE”, „D1E” és „DE” kombinált kategóriás oktatójárművet a járműműszaki
vizsgabiztos indokolt esetben (pl. rendeletben meghatározott sebesség elérésére való alkalmasság) a képzésfelügyelővel együtt
minősíti. A minősítő vizsgálat részét képező közúti vizsgálatot a képzésfelügyelő egyedül is végezheti.
A szakoktató lakóhely változása, valamint az oktatójármű tulajdonosának változása esetén, az oktatójármű-igazolás a korábban
bejegyzett időpontig hatályos.
A vizsgálat költségeit – amelyet a kérelmező visel – a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes
közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló miniszteri rendelet alapján kell meghatározni és befizetni.”
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4. melléklet a 14/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

Az R. 7. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga”
alfejezet 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1. A gépjármű közúti biztonsággal összefüggő előkészítése és műszaki ellenőrzése
A vizsgázónak a következő követelmények kielégítésével igazolnia kell, hogy elő tud készülni a biztonságos vezetésre:
8.1.1. Az ülés beállítása a megfelelő ülő testhelyzet elérése érdekében.
8.1.2. A visszapillantó tükrök, a biztonsági övek és (ha vannak) a fejtámaszok beállítása.
8.1.3. A gumiabroncsok, a kormánymű, a fékek, a fényjelzések, a távolsági fényszórók, az irányjelzők és a hangjelző berendezés
szúrópróbaszerű ellenőrzése.
8.1.4. A rásegítéses (szervo) fék- és kormányrendszer ellenőrzése; a kerekek, a kerékagyak, a sárvédők, a szélvédők, az ablakok és
az ablaktörlők, a folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék) ellenőrzése; a műszerfal ellenőrzése és használata,
beleértve a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készüléket is.
8.1.5. A légnyomás, a levegőtartályok és a felfüggesztés ellenőrzése.
8.1.6. A gépjármű rakományával kapcsolatos biztonsági tényezők ellenőrzése: kocsiszekrény, ponyvák, raktérajtók, rakodó
szerkezet (ha van), vezetőfülke zárhatósága (ha van ilyen), a rakodás módja, a rakomány rögzítése (csak a „C”, „CE”, „C1”, „C1E”
kategóriákban).
8.1.7. A vonószerkezet kapcsoló mechanizmus, valamint a fék- és az elektromos csatlakozók ellenőrzése (csak a „CE”, „C1E”, „DE”,
„D1E” kategóriákban).
8.1.8. Különleges gépjármű-biztonsági intézkedések végrehajtásának képessége; a kocsiszekrény, szolgálati ajtók, vészkijáratok,
elsősegélynyújtó felszerelés, tűzoltó készülékek és egyéb biztonsági felszerelések ellenőrzése és kezelése (csak a „D”, „DE”, „D1”,
„D1E” kategóriákban).
8.1.9. Közúti térkép olvasása, útvonaltervezés, ideértve az elektronikus navigációs rendszerek használatát is (választható).”
2. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga”
alfejezet 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. A közúti biztonsággal összefüggésben vizsgálandó rutinmanőverek
8.2.1. Pótkocsi és vontató jármű össze- és szétkapcsolása, vagy szétkapcsolása és újbóli összekapcsolása; a manőver indításakor a
részt vevő vontató járműnek a pótkocsi mellett kell parkolnia (azaz nem állhat egy vonalban vele) (csak a „CE”, „C1E”, „DE”, „D1E”
kategóriákban).
8.2.2. Hátramenet kanyarban.
8.2.3. Biztonságos leállás a be- és kirakodáshoz rakodó rámpa vagy hasonló létesítménynél (csak a „C”, „CE”, „C1”, „C1E”
kategóriákban).
8.2.4. Az utasok autóbuszról való biztonságos leszállását és az oda történő biztonságos felszállását lehetővé tevő megállás (csak a
„D”, „DE”, „D1”, „D1E” kategóriákban).”
3. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga”
alfejezet 9.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3.1. Ellenőrzése alatt tartja-e a járművet, figyelembe véve az alábbiakat: a biztonsági övek, visszapillantó tükrök, fejtámaszok,
az ülés, a fényszórók és egyéb berendezések megfelelő használatát; a tengelykapcsoló, sebességváltó, gázpedál, a fékrendszerek
(ha van, harmadik fékrendszer is), a kormányzás megfelelő alkalmazását; a gépjármű különböző körülmények közötti, különböző
sebességek melletti irányítását; az útbiztosságot; a gépjármű súlyát, méreteit és jellemzőit; a rakomány súlyát és típusát (csak a
„BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „DE”, „D1E” kategóriákban); az utasok kényelmét (csak a „D”, „DE”, „D1”, „D1E” kategóriákban)
(egyenletes vezetés nagymértékű gyorsítás és hirtelen fékezés nélkül).
4. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga”
alfejezet 9.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3.2. Gazdaságosan és környezetbarát módon vezet-e, figyelembe véve a percenkénti fordulatszámot, a sebességváltást, a
fékezést és a gyorsítást (csak a „B”, a „BE”, a „C”, a „CE”, a „C1”, a „C1E”, a „D”, a „DE”, a „D1” és a „D1E” kategóriákban).”
5. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga”
alfejezet 9.3.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.3.10. Fékezés és megállás: időben lassít-e, a körülményeknek megfelelően fékez és áll-e meg; előrelátás; használja-e a
különböző fékrendszereket (csak a „C”, „CE”, „D”, „DE” kategóriákban); használja-e a fékeken kívüli sebességcsökkentő
rendszereket (csak a „C”, „CE”, „D”, „DE” kategóriákban).”
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5. melléklet a 14/2015. (III. 31.) NFM rendelethez
Az R. 8. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 8. számú melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)
Elméleti vizsgatárgyak
Kategória

Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje

Kö

Szü

F1–2

Mu

AM

X

–

–

A1

X

–

–

A11)

X

–

A2

–

A2

Bü

Jk

R

F3)

Megjegyzés

1

2

1

2

1

2

1

3

–

–

–

15

10

–

–

30

20

–

–

–

20

15

–

–

50

40

–

–

–

–

–

–

–

–

50

40

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

X

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

A

–

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

A2)

X

–

–

–

–

–

20

17

–

–

50

40

B

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

60

50

2012. január 1-jétől

B

X

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

39. § (2) bekezdés szerint

B96

-

X

-

X

-

-

-

-

-15

10

-

-

B1

X

-

-

-

-

-

20

17

-

-

50

40

BE

X

X

–

X

15

10

–

–

15

10

50

40

C1

X

X

–

X

20

15

–

–

15

10

60

45

C

–

–

–

–

20

15

–

–

15

10

60

45

C

X

X

–

X

20

15

–

–

15

10

60

45

C1E

X

X

–

–

15

10

–

–

20

15

60

45

CE

X

X

–

–

15

10

–

–

20

15

60

45

D1

X

–

–

–

15

10

–

–

15

10

60

45

D

X

–

–

–

15

10

–

–

15

10

105

90

D1E

X

X

–

X

15

10

–

–

15

10

60

45

DE

X

X

–

–

15

10

–

–

15

10

60

45

T

X

–

–

X

20

15

–

–

15

10

35

25

T

–

–

–

–

–

–

–

–

15

10

35

25

K

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Trolibusz

X

X

X

X

15

10

–

–

15

10

50

40

11. § (5) bekezdés a) pont

11. § (5) bekezdés b) pont

2011. december 31-ig

11. § (5) bekezdés c) pont

11. § (3) bekezdés c) pont

Kö

= Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „A korl.”, „B”, „T” kategóriáknál, továbbá az „A1”,
„A2” és „B1” kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.

Szü

= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

Bü

= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Jk

= Járműkezelési vizsga.

R

= Rutin vizsga.

F

= Forgalmi vizsga.

Mu

= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.

F 1–
2

= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.

A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti
az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsga időket,
a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket,
a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik.
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1. érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén.
2. azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” vagy „A korl.” kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a
járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával.
3. A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki
ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.”
2. Az R. 8. számú melléklet 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A személyazonosság megállapítása
A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi
a vizsgázó személyazonosságát Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig),
útlevelet, kártyaformátumú tartózkodási engedélyt vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet
(arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.”
3. Az R. 8. számú melléklet 6.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.1.1. Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai
Kérdések
„Kategória Tantárgy száma összpontértéke
(db)
(pont)

Megfelelés
pontszáma
(pont)

Megengedett hibapontok
száma
(pont)

Tiszta vizsgaidő
összesen
(perc)

AM

K

25

35

30

5

25

A1, A2,

K

55

75

65

10

55

B, B1

K

55

75

65

10

55

B96

Szü

25

25

21

4

25

M

25

25

21

4

25

K

25

35

30

5

25

Szü

25

25

21

4

25

M

25

25

21

4

25

D1

K

25

35

30

5

25

D

K

25

35

30

5

25

BE

K

25

35

30

5

25

Szü

25

25

21

4

25

M

25

25

21

4

25

C1E

K

25

35

30

5

25

CE

Szü

25

25

21

4

25

K

25

35

30

5

25

DE

Szü

25

25

21

4

25

K

55

75

65

10

55

M

25

25

21

4

25

K

25

25

20

5

25”

A

C1, C

D1E

T

K

4. Az R. 8. számú melléklet 7.3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3.1.1. A vizsgahelyiség minősítésének szempontjai
Legalább 18 °C hőmérsékletű helyiség, amelyben egy működőképes, a vizsga kategóriájának megfelelő jármű elhelyezhető.
Az égéstermékek zárt rendszerű elvezetését biztosítani kell.
A helyiség legyen alkalmas arra, hogy a vizsgázó a vizsga jogosult résztvevői jelenlétében a feladatokat biztonságosan, a
vizsgabiztos számára értékelhetően végre tudja hajtani. A helyiségben el kell helyezni a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő
számú és fajtájú tűzoltó készüléket.
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A biztonsági ellenőrzés üzemeltetési vizsgára minősített helyiségeknek szociális ellátottsággal – WC, kézmosási lehetőség – is
rendelkeznie kell.
2. A helyiségben el kell helyezni az alábbiakat:
„C1” kategóriában és „C” kategóriában:
1. 1 db asztal, 1 db szék,
2. 1 db a kategóriának megfelelő jármű (tanalváz) a kötelező tartozékokkal,
3. 1 db falitabló a fülke billentéséről (amennyiben a tehergépkocsi fülkéje nem billenthető),
4. 1 db működtethető tachográf (lehet a tehergépkocsin is),
5. 1 db működtethető hidraulikus szervokormány (lehet a tehergépkocsin is),
6. 1 db kétkörös, kétvezetékes légfékmodell (lehet a tehergépkocsin is),
7. 1 db működtethető tartósfék (falitabló) (lehet a tehergépkocsin is),
8. 1 db tehergépkocsihoz tartozó pótkerék,
9. 1 db a tehergépkocsi tömegének megfelelő emelő,
10. 1 db légnyomásmérő műszer,
11. 1 db akkumulátor,
12. 1 db akkumulátortöltő berendezés,
13. 1 db próbalámpa (hibakereséshez),
14. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal.
„D1” kategóriában és „D” kategóriában:
1. 1 db asztal, 1 db szék,
2. az adott kategóriába tartozó működőképes autóbusz a kötelező tartozékokkal,
3. 1 db működtethető tachográf (lehet az autóbuszon is),
4. 1 db működtethető hidraulikus szervokormány (lehet az autóbuszon is),
5. 1 db a járműhöz tartozó pótkerék,
6. 1 db jármű tömegének megfelelő emelő,
7. 1 db légnyomásmérő műszer,
8. 1 db akkumulátor,
9. 1 db akkumulátortöltő berendezés,
10. 1 db próbalámpa (hibakereséshez),
11. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal.
Csak „D” kategóriában:
1. 1 db működtethető tartósfék (falitablón vagy lehet az autóbuszon is).
2. Amennyiben a „D” kategóriához előírt vizsgafeladatokhoz a vizsgateremben a működő modellek rendelkezésre állnak, és a
közvetlen közelben a megfelelő üzemképes jármű is rendelkezésre áll, akkor vizsgáztatási célra ez is elfogadható.
„BE” kombinált kategóriában:
1. a kategóriának megfelelő járműszerelvény,
2. 1 db asztal, 1 db szék,
3. a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzoltó készülék,
4. 1 db a járműszerelvény tömegének megfelelő emelő,
5. legalább 2 db kerékkitámasztó ék,
6. 1 db pumpa (légsűrítő),
7. 1 db légnyomásmérő műszer,
8. 1 db izzólámpakészlet és a járművön alkalmazott olvadóbiztosítókból 5-5 db,
9. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel.
„C1E” és „CE” kombinált kategóriában:
1. 1 db asztal, 1 db szék
2. az adott kombinált kategóriába tartozó működőképes járműszerelvény a kötelező tartozékokkal,
3. 1 db működtethető félpótkocsi-támasztóláb (csak „CE”-nél) (lehet a félpótkocsin is),
4. 1 db működtethető nyeregszerkezet (csak „CE”-nél) (lehet a járműszerelvényen is),
5. 1 db járműszerelvényhez használatos pótkerék,
6. 1 db légnyomásmérő műszer,
7. 1 db próbalámpa (hibakereséshez),
8. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal.
„D1E” és „DE” kombinált kategóriában:
1. 1 db asztal, 1 db szék,
2. az adott kombinált kategóriába tartozó működőképes járműszerelvény a kötelező tartozékokkal,
3. 1 db, a járműszerelvényhez tartozó pótkerék,
4. 1 db légnyomásmérő műszer,
5. 1 db próbalámpa (hibakereséshez),
6. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal.
„T” kategóriában:
1. a feladatok végrehajtására alkalmas járműszerelvény,
2. 1 db asztal, 1 db szék,
3. 1 db, a járműszerelvény tömegének megfelelő emelő és legalább 2 db kerékkitámasztó ék,
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4. 1 db pumpa (légsűrítő),
5. 1 db légnyomásmérő műszer,
6. 1 db próbalámpa (hibakereséshez),
7. a világító- és fényjelző berendezések izzóinak cseréjéhez szükséges makettet,
8. 1 db izzólámpakészlet és a járművön alkalmazott olvadóbiztosítókból 5-5 db,
9. 1 db elsősegélynyújtó felszerelés („B” típusú),
10. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal.
„Trolibusz” kategóriában:
1. a vizsgafeladatok teljesítésére alkalmas trolibusz,
2. 1 db asztal, 1 db szék,
3. legalább 2 db kerékkitámasztó ék,
4. 1 db légnyomásmérő műszer,
5. 1 db akkumulátor,
6. 1 db izzólámpakészlet és a trolibuszon alkalmazott biztosítókból 5-5 db,
7. szerszámszekrény a feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 15/2015. (III. 31.) NFM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső integrációjával összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6–7., 11. és 18. alcímek tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. és 21. alcímek tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 17. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdés b) pontjában, és
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az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
88. § (2) bekezdés 15. pontjában, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet
módosítása
1. §		
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének
részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 13/B. § (1) bekezdés c) és d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A zajvédelmi bizottság tagja (a továbbiakban: tag)]
„c) a környezetvédelmi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal,
d) a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint”

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása
2. §		
Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában
az „a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségei” szövegrész helyébe az „a közlekedési
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről,
üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása
3. §		
A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről,
módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. § (2) bekezdés
nyitó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kitűzési terv engedélyezéséhez a vízi út fenntartója a következő tartalmú tervet köteles benyújtani a vízügyi
hatósághoz:”
4. §		
Az R1. 4. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a továbbiakban:
vízügyi hatóság)” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságnak” szöveg lép.

4. Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes
követelményekről szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet módosítása
5. §		
Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet
a)
1. §-ában az „a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatósághoz” szöveg,
b)
46. §-ában a „Nemzeti Hírközlési Hatóságnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságnak” szöveg,
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c)
d)

1. számú melléklet h) pontjában az „illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe az „illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,
2. számú melléklet „Azon archiválási szolgáltató szolgáltatási szabályzatának, amely valamely szolgáltatását
minősítettként nyújtja, az 1. számú mellékletben foglalt előírásokon kívül az alábbiakat is tartalmaznia kell:”
című bekezdés c) pontjában az „a Nemzeti Hírközlési Hatóság” szövegrész helyébe az „a Hatóság” szöveg

lép.

5. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
6. §		
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú melléklet 3.2.2. pontjában az „a tanfolyam helyszíne szerint illetékes
közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg lép.

6. A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek
Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása
7. §		
A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a)
3. § (3) bekezdésében az „az MBFH” szövegrész helyébe az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(a továbbiakban: MBFH)” szöveg,
b)
melléklet IV. Fejezet 2.2 és 3.4 pontjában az „az illetékes Bányakapitányság” szövegrész helyébe
az „a bányafelügyelet” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdése.

7. A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása
9. §		
A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott célvezetékekre és
elosztóvezetékekre, ezek alkotórészeire, tartozékaira, a hozzájuk tartozó nyomásszabályozó berendezésekre
(a továbbiakban együtt: gázelosztó vezeték).”
10. §		
Az R3.
a)
3. § (3) bekezdés b) pontjában az „MBFH” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(a továbbiakban: MBFH)” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében a „bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez” szöveg,
c)
melléklet
ca)
VII. Fejezet 1.1. pontjában a „bányakapitányságnak” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek”
szöveg,
cb)
VII. Fejezet 1.1. és 2.1.2. pontjában a „bányakapitányságot” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletet”
szöveg,
cc)
VII. Fejezet 2.3.4. pontjában a „bányakapitánysággal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelettel”
szöveg,
cd)
VIII. Fejezet 5.1.1. pontjában a „bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez”
szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti az R3. 2. § (3) bekezdése.
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8. A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása
12. §		
A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 5. § (9) bekezdésében „fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete,
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve
a környezetvédelmi hatóság, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság” szöveg
lép.

9. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009.
(VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
13. §		
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.)
KHEM rendelet (a továbbiakban: R4.) 16/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 12. melléklet szerinti adatok közlésével az ONYFK a szolgáltatót, a kormányhivatal a fogyasztói közösség
képviselőjét postai vagy elektronikus úton értesíti a kedvezményre való jogosultság megállapításáról vagy annak
megszűnéséről.”
14. §		
Az R4. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Magyar Államkincstár által 2015. április 1-jéig kiadott határozatban foglalt kedvezmény a jogosultság
fennállásának időtartamára megilleti a jogosultat.”
15. §		
Az R4.
a)
1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: MÁK)” szövegrész helyébe
az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjára (a továbbiakban: ONYFK) és
a kormányhivatalokra” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés l) pontjában a „MÁK” szövegrész helyébe a „nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos
feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
c)
16/B. § (1) bekezdésében a „MÁK-nak az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Igazgatósága
(a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, az „A MÁK” szövegrész helyébe
az „Az ONYFK” szöveg,
d)
16/B. § (1a) bekezdésében, 16/D. § (2) bekezdésében, 16/E. § (2) bekezdésében, 16/E. § (2a) bekezdésében,
16/E. § (3) bekezdésében, 16/G. § (2) bekezdésében, 16/G. § (3) bekezdésében az „az Igazgatóság” szövegrész
helyébe az „a kormányhivatal” szöveg,
e)
16/B. § (3) bekezdésében az „a MÁK-nál” szövegrész helyébe az „az ONYFK-nál és a kormányhivatalnál” szöveg,
f)
16/B. § (4) bekezdésében az „a MÁK” szövegrész helyébe az „az ONYFK és a kormányhivatal” szöveg,
g)
16/B. § (5) bekezdésében az „A MÁK” szövegrész helyébe az „Az ONYFK” szöveg,
h)
16/D. § (3) bekezdésében, 16/D. § (4) bekezdésében az „az Igazgatóságnak” szövegrész helyébe
az „a kormányhivatalnak” szöveg,
i)
16/D. § (3) bekezdésében, 16/E. § (1) bekezdésében, 16/E. § (2a) bekezdésében az „Az Igazgatóság”
szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg,
j)
16/E. § (2) bekezdésében az „az Igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a kormányhivatallal” szöveg,
k)
16/E. § (2a) bekezdésében az „a kifizetőhelyet” szövegrész helyébe az „az ONYFK-t” szöveg,
l)
11. melléklet 6. pontjában a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, a „Magyar
Államkincstárnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak és az ONYFK-nak” szöveg, a „MÁK/Igazgatóság”
szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.
16. §		
Hatályát veszti az R4. 11. melléklet 4. pontja.
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10. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása
17. §		
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM
együttes rendelet 5. melléklet 4.1.2. e) pontjában az „a környezetvédelmi felügyelőségek és a fogyasztóvédelmi
felügyelőségek” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóságok és a fogyasztóvédelmi hatóságok” szöveg
lép.

11. A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet
módosítása
18. §		
A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R5.)
a)
32. § (1) bekezdésében a „bányakapitányságra” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek” szöveg,
b)
53. § (3) bekezdésében a „bányahatósági” szövegrész helyébe a „bányafelügyeleti” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti az R5. 39. § (3) bekezdése.

12. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása
20. §		
A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.)
KHEM rendelet 22. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A bányaművelési térképet és az (5)–(7) bekezdés szerinti munkarészeket szükség szerint, de legalább a tárgyév
január 1. napja és április 1. napja között ki kell egészíteni és minden év április 20-ig digitálisan és papír alapon,
nyomtatott formátumban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak meg kell küldeni a helyszíni mérések
időpontjának megjelölésével. Az éves leadások között eltelt időszak 14 hónapnál hosszabb nem lehet.”

13. Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása
21. §		
Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III.4.) KHEM rendelet
a)
70. § (9) bekezdés c) pontjában a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,
b)
1. számú mellékletének 6. pontjában
ba)
a „bányakapitány” szövegrész helyébe a „kormánymegbízott” szöveg,
bb)
a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
kormányrendelet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

14. A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló
15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosítása
22. §		
A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.)
KHEM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az RKSZ további tagjait)
„d) az érintett régióban az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,”
[javaslata alapján a b), és az f)–g) pont tekintetében megyénként egy főt, az a) és a c) pontok tekintetében egy-egy főt,
d) pont tekintetében régiónként egy főt, a miniszter kéri fel.]”

15. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosítása
23. §		
A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 10. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó töltőállomásán köteles tájékoztatást adni arról, ha az általa
forgalmazott motorhajtóanyagban a hozzákevert bioüzemanyag részaránya nem éri el a 10 térfogatszázalékot.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti dízelgázolaj esetében a kiskereskedelmi üzemanyag forgalmazó figyelemfelkeltő
módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a dízelgázolaj zsírsav-metil-észter (FAME) tartalmának e rendelet
2. melléklet szerinti határértéknek való megfeleléséről.
(3) Ha a kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó töltőállomásán a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
motorbenzint, bioüzemanyagot vagy olyan üzemanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag
a 10 térfogatszázalékot eléri vagy meghaladja, akkor figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni
a töltőállomáson a motorhajtóanyag
a) megnevezéséről,
b) bioüzemanyag-tartalmáról, különös tekintettel a zsírsav-metil-észter (FAME) tartalomra és
c) a környezetre és a gépjármű üzemeltetésére gyakorolt hatásairól.”
24. §		
Az R6.
a)
3. § (5) bekezdésében az „a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi
XLIX. törvény 41. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági
készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 1. § 5. pontjában” szöveg,
b)
8. § (5) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt”
szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságot” szöveg
lép.

16. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása
25. §		
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
a)
2. § a) pontjában az „a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a fővárosi és
megyei kormányhivatal” szöveg,
b)
2. § b) pont ba) alpontjában az „a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe
az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
c)
2. § b) pont be) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szerve munkaügyi felügyelőségének igazgatója” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
d)
2. § c) pontjában az „a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe az „a fővárosi és
megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

17. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási
díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása
26. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és
felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg lép.

18. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar
és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló
9/2013. (III. 22.) NFM rendelet módosítása
27. §		
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzem-zavar és súlyos baleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R7.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A bejelentést
a) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti kormányhivatal, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal,
b) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset vízbetörés során következik be a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi
igazgatóság,
c) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az üzemzavar
környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, illetve a környezetkárosodás védett természeti területen,
Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
– kivéve, ha az a) pont szerinti kormányhivatal illetékességével a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
illetékessége megegyezik –, valamint a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság részére kell megtenni.
A szóbeli bejelentést az engedélyesnek a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról
való tudomásszerzéstől számított 2 órán belül meg kell tennie. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő
munkanapon az addig megismert tények és körülmények közlésével együtt, írásban is meg kell küldeni.”
28. §		
Az R7. 3. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” szövegrész helyébe
a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak vagy a vízügyi hatóságnak” szöveg lép.

19. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet
módosítása
29. §		
A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.)
7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartásba bejegyzett felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal a honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és
a bányaüzem megnevezését.”
30. §		
Az R8.
a)
2. § (1) bekezdésében a „bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdésében a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet”
szöveg, a „bányakapitányságnak” szövegrész helyébe a „bányafelügyeletnek” szöveg
lép.

20. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosítása
31. §		
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén a fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerv sugáregészségügyi decentruma (a továbbiakban: sugáregészségügyi
decentrum)” szövegrész helyébe az „a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában, 11. § (1) bekezdés c) pontjában,
1. melléklet 9.4. pontjában a „sugáregészségügyi decentrum” szövegrész helyébe a „sugáregészségügyi
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdés a) pontjában a „sugáregészségügyi decentrummal” szövegrész helyébe
a „sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,
d)
4. § (1) bekezdés d) pontjában és 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési szakigazgatási szervével” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatallal” szöveg,
e)
12. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek” szövegrész
helyébe a „környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak” szöveg,
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f)

12. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságának, valamint a növény- és talajvédelmi igazgatóságának” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi, növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalnak” szöveg

lép.

21. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet
módosítása
32. §		
Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 16. §-ában
a „területi fogyasztóvédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések
33. §		
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
34. §		
E rendelet 23–24. §-a a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású
kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében
a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények
tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,
teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának
módosításáról
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló
2011. évi CLI. törvény 22. § (6) bekezdésére is – az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat
(a továbbiakban: SzMSz) 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Az Alkotmánybíróság Hivatalának önálló szervezeti egységei az alkotmánybírói törzskarok, az elnöki kabinet,
az Alkotmánybíróság volt elnökének (a továbbiakban: volt elnök) titkársága, a főtitkárság és a gazdasági főosztály.”
2. Az SzMSz 4.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat lép:
„Az önálló szervezeti egységek vezetői az alkotmánybírói törzskarok esetében az alkotmánybírák, az elnöki kabinet
esetében az elnök, a volt elnök titkársága esetében a volt elnök, a főtitkárság esetében a főtitkár, a gazdasági
főosztály esetében a gazdasági főigazgató.”
3. Az SzMSz 5.6. pontjának első és második mondata helyébe az alábbi két mondat lép:
„Főtanácsadói munkaköri megbízás adható annak az alkotmánybírói törzskar állományába tartozó jogász érdemi
munkatársnak, továbbá az elnöki kabinet és a volt elnök titkársága állományába tartozó érdemi munkatársnak,
aki feladata ellátásához szükséges szakirányú egyetemi végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és
legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tanácsadói munkaköri megbízás adható annak az alkotmánybírói
törzskar állományába tartozó jogász érdemi munkatársnak, továbbá az elnöki kabinet és a volt elnök titkársága
állományába tartozó érdemi munkatársnak, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú iskolai
végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
4. Az SzMSz 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Az elnöki kabinet
8.1. Az elnöki kabinet az elnök munkaszervezete, mely segíti irányítási, koordinatív, képviseleti, valamint
a nemzetközi kapcsolatokkal és a nyilvánossággal összefüggő feladatainak ellátását. Az elnöki kabinetet az elnök
vezeti.
8.2. Az elnöki kabinet a kabinetfőnökből, a nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadóból, valamint az elnöki (fő)
tanácsadókból áll. Az elnöki kabinet titkársági feladatait az elnök alkotmánybírói törzskarának a titkársági
feladatokat ellátó munkatársa (titkárságvezető vagy titkár/nő) látja el.
8.3. Az elnöki kabinet és az elnök alkotmánybírói törzskara az elnök rendelkezésének megfelelően együttműködnek.
8.4. A kabinetfőnök
a) segíti az elnök irányító munkáját, koordinálja az elnöki kabinet és az elnök alkotmánybírói törzskarának
együttműködését;
b) figyelemmel kíséri az Alkotmánybíróság teljes ülése és tanácsai munkáját, közreműködik az egységes ítélkezési
tevékenység figyelemmel kísérésében és értékelésében;
c) kapcsolatot tart más állami szervekkel, intézményekkel, előkészíti és szervezi az elnök belföldi vonatkozású
hivatalos találkozóit;
d) szervezi és értékeli az elnök nyilvános szerepléseit, előkészíti az azokhoz szükséges szakmai anyagokat;
e) figyelemmel kíséri és értékeli az elnököt érintő eseményeket, szakmai véleményeket, sajtómegjelenéseket.
8.5. A nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadó
a) koordinálja az elnök nemzetközi tárgyú tevékenységét, közreműködik az elnök külügyi vonatkozású találkozóinak
a szervezésében;
b) az elnök igénye szerint szakmai anyagokat készít nemzetközi és hazai vonatkozású megbeszélésekhez,
egyeztetésekhez;
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5.

6.
7.
8.

c) ellátja az Alkotmánybíróság nemzetközi képviseletével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart más külföldi
intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel;
d) a főtitkárral együttműködve közreműködik az Alkotmánybírósághoz érkező külföldi delegációk fogadásának,
valamint az ünnepi (szakmai és protokoll) programoknak a kialakításában;
e) a főtitkárral együttműködve közreműködik az Alkotmánybíróság nemzetközi és hazai levelezéseinek
előkészítésében;
f ) a gazdasági főosztállyal együttműködve előkészíti az elnök és az alkotmánybírák külföldi hivatalos és
munkalátogatásait.
8.6. Az elnöki (fő)tanácsadók
a) az elnök által meghatározottak szerint előkészítő anyagokat készítenek, véleményező tevékenységet végeznek;
b) közreműködnek az egységes ítélkezési tevékenység figyelemmel kísérésében és értékelésében;
c) figyelemmel kísérik a beérkezett indítványokat, elemzéseket készítenek, kutatási feladatokat látnak el;
d) segítik az elnököt a nyilvánossággal és a sajtóval kapcsolatos feladatainak ellátásában.”
Az SzMSz az alábbi 8/A. ponttal egészül ki:
„8/A. A volt elnök titkársága
8/A.1. A volt elnök titkársága az Alkotmánybíróság volt elnökének munkaszervezete, mely az Abtv. 20. §
(5) bekezdése alapján, az ott meghatározott ideig működik.
8/A.2. A volt elnök titkársága segíti az Alkotmánybíróság volt elnökének az e tisztségével összefüggő tevékenységét.
A volt elnök titkárságát a volt elnök vezeti.
8/A.3. A volt elnök titkárságának munkatársai
a) kapcsolatot tartanak más állami szervekkel, intézményekkel, előkészítik és szervezik a volt elnök belföldi
vonatkozású hivatalos találkozóit;
b) szervezik a volt elnök nyilvános szerepléseit, nemzetközi és hazai vonatkozású megbeszéléseit, előkészítik
a felkészüléshez szükséges anyagokat;
c) figyelemmel kísérik a volt elnököt érintő eseményeket, szakmai véleményeket, sajtómegjelenéseket;
d) közreműködnek a volt elnök nemzetközi találkozóinak a szervezésében.”
Az SZMSZ 1. számú mellékletének helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
Az SZMSZ 2. számú mellékletének helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
Ez a határozat 2015. április 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2015. március 30.
Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Czine Ágnes s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/887-2/2015.
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1. melléklet az 1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozathoz
„1. számú melléklet az 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozathoz

ELNÖK
ELNÖKI KABINET
– kabinetfőnök
– nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadó
– elnöki (fő)tanácsadók

ALKOTMÁNYBÍRÓK

FŐTITKÁR

TÖRZSKAROK

FŐTITKÁRSÁG

– jogász (érdemi)
munkatársak
(ügyintézők,
főtanácsadók,
tanácsadók)
– titkársági feladatokat
ellátó munkatársak
[titkárságvezetők vagy
titkár(nők)]

– titkárság
– indítványelemzői
munkacsoport
– informatika
– kezelőiroda
– könyvtár

Belső ellenőr

GAZDASÁGI
FŐIGAZGATÓ

VOLT ELNÖK

GAZDASÁGI
FŐOSZTÁLY

VOLT ELNÖK
TITKÁRSÁGA

– titkárság
– pénzügy és számvitel
– műszaki ellátás
– személy- és munkaügy
– gépkocsi-üzemeltetés

– érdemi munkatársak

Önálló szervezeti egység

Önálló szervezeti egység

Vezetés,
Igazgatás
”
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2. melléklet az 1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozathoz
„2. számú melléklet az 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat

Állománytábla
Szervezeti egység
Alkotmánybírói törzskarok

Beosztás

Létszámkeret (fő)

Az Alkotmánybíróság tagja

15

Jogász (érdemi) munkatárs

45

Titkárságvezető/titkár(nő)

15

Elnöki kabinet

Volt elnök titkársága

Kabinetfőnök

1

Nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadó

1

Elnöki (fő)tanácsadók

2

Belső ellenőr (külsős)

0,5

Jogász (érdemi) munkatárs

2

Főtitkárság

Főtitkár

1

Főtitkársági titkárság

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Indítványelemzői munkacsoport

Indítványelemző

5

Informatika

Informatikus

3

Kezelőiroda

Irodavezető

1

Ügyintéző

2

Könyvtár

Könyvtárvezető

1

Gazdasági főosztály

Gazdasági főigazgató

1

A gazdasági főosztály titkársága

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Pénzügyi és számviteli egység

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

4

Bér- és tb. ügyintéző

1

Gazdasági ügyintéző

1

Műszaki-ellátó egység

Gondnok, tűz- és munkavédelmi ügyintéző

1

Épületgépész

0,5

Szakmunkás, egyéb fizikai alkalmazott

12

Személy- és munkaügyi referens

Humánpolitikus

1

Gépkocsi-üzemeltetési referens
(garázsmester)

Garázsmester

1

Gépkocsivezető

17

Összesen

136
”
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